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ভূহমকা 
আামী আহতানর এ দলকগুনা বাধ্য-ংকারী কুিরীলহি অর মুহম ঈম্মা  

তানদর ন তৃত্বদা কারী বীর মুজাহদগনের মানঝ চমা  এক প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রতযক্ষ করনছ। 

াহলংট   হ ঈআনকের দু’হট বরকতম ামা এবং পরবতেীনত আানমর হবরুনদ্ধ বুনলর 

 বয কু্রনডযুদ্ধ বা ন্ত্রাহবনরাধ্ী যুনদ্ধর নঘাো নদার মাধ্যনম যা চরম পযোন নপৌঁনছনছ। 

আানম অ-াা া-বারার অকীদার গুরুত্ব  ুধ্াব  করা কতটা প্রনাজ - তা এ 

যুনদ্ধর বাস্তবতা  ঘট াবহ নেনকআ স্পষ্ট ন নগনছ। তনব আামী অকীদার এ গুরুত্বপূেে 

হভহির অমা ত বাস্তবান র নক্ষনে বাড়াবাহড়  ছাড়াছাহড় ম্পনকে অমানদর জা া োকা 

একান্ত কতেবয। অকীদার এ ুদৃঢ় স্তম্ভহটর হ দলে নক হ হিহ্ন কনর হদন লত্রুনক বনু্ধরূনপ 

গ্রে এবং অল্লার ব বাদাদানদর ঈপর হমেযা পবাদ অনরাপ কনর মুহম ঈম্মার ানে 

আানমর দুলম   তানদর  ুারী-নযাগীরা নয বযাপক প্রতারো করনছ, তা অমানদর 

জা নত নব।  

এরাআ নআ লত্রু, যারা ামহরক কু্রনড অক্রমনের ানে ানে (আানমর হবরুনদ্ধ) এক 

বুহদ্ধবৃহিক  ম স্তাহিক অক্রমে চাহন যানে। এরাআ অন্তজোহতক যা বাদী আাহুদী  

কু্রনড লহির জরাজীেে বাস্তবতানক নেনক রাখার জ য (মুহম ঈম্মার মানঝ) বুহদ্ধবৃহিক  

ম স্তাহিক হবলৃঙ্খা, হবকৃতকরে  নগাাহমপূেে মা হকতার বমা  াকর ধ্যা -ধ্ারো 
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ৃহষ্টর মাধ্যনম এক ী  প্রনচষ্টা চাহন যানে। অমানদর নদনলর রকারগুনাআ এর প্রকৃষ্ট 

ঈদারে। 

এহট নআ অক্রমে, ক্ব-বাহতনর মধ্যকার ীমানরখা মুনছ নদাআ যার একান্ত ক্ষয। যানত 

লত্রু-হমে একাকার ন যা (এবং লত্রুনক হমে ভাবা )। এম হক ক্রমবধ্েমা  আামী 

হজাদী লহিনক প্রহতত করার পনকৌল হননব- াঞ্ছ া, নগাাহম, গাআরুল্লার প্রহত 

অ ুগতয এবং মা বরহচত অআন  লা  করা আতযাহদ পকমেনক াহজন গুহছন পহরনবল  

করা যা। অর এর পালাপাহল ঈম্মার বীর মুজাহদী , তাাঁনদর াাযযকারী  তাাঁনদর 

পতাকাতন মনবত তাীদী জ তা আজ্জত, হজাদ  নক্বর দাানতর নয পতাকা 

ঈনিা  করনছ , নটানক হবকৃত করা তানদর ক্ষয। 

তয, ম্মা   হজানদর দাাত যতআ লহিলাী নে, তার নমাকানবা বাহতনর 

নচাঁচানমহচ, াঞ্ছ া, কাপুরুতা  হ ষ্ফ কাযেক্রম ততআ নবনড় চনছ। এম হক বাহতপন্থীরা 

হ জনদরনক না াী যুনগর াািনদর অকীদা-হবশ্বানর রক্ষক বন হবরাম হচল্লাহচহল্ল 

করন, হ নজরা পূনবেকার নআ ঈগ্র মুরহজানদর দাাতনক া -পা  করনত নকান া 

হিধ্ানবাধ্ কনর  া। হ নজনদরনক লরীার তন্দ্র প্ররী  প্রহতরক্ষাকারী দাহব করন 

পাপাচারী ধ্মেহ রনপক্ষতাবাদীনদর নলাগা  অড়ানত ামা যতম কুণ্ঠানবাধ্ কনর  া। তাআ নতা 

তানদর মনত, ন বযহি ক্ষহতকর  ; নয ন াবাহ ী, হ রাপিা হবভাগ, গেমাধ্যম বা হবচারক 

পনদ চাকুহর কনর রকানরর প্রহতরক্ষাকারী হননব কাজ কনর, কুিরী ধ্মেহ রনপক্ষতাবানদর 
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প্রহত দাাত নদ, আরাআনক স্বীকৃহত হদনত প্রচারো চাা এবং তানদর প্রহত অ ুগতয 

কনর। েচ ন একআ মন  ামায পনড়, নরাযা নরনখ, াজ্ব কনর এবং যাকাত হদন 

অল্লাভীরু পরনজগার মুমা  হননব গেয ! 

এম হক অমরা নদহখ- বনচন হভজাত রাজপহরবারহট অনমহরকার স্বােেরক্ষা দা বযস্ত 

োনক; েচ হ জনদরনক তারা তাীনদর রক্ষক বন দাহব কনর। অমরা নদহখ- ন ব 

কুিনরর ন তানক, যারা ধ্মেহ রনপক্ষ ংহবধ্া  পা  করনত বাধ্য কনর, মা বরহচত অআ  

িারা নদল পহরচা া কনর এবং পরস্পর প্রহতনযাহগতা হপ্ত- আরাআনর ানে ম্পকে 

স্বাভাহবককরনে; েচ তারাআ অবার হজাব হ হদ্ধ করা হবশ্বহবদযাগুনার ছাে-ছােীনদর 

মানঝ হিজু কুরঅ  প্রহতনযাহগতার অনাজ  কনর। অমরা নদহখ- ন ব জল্লাদ 

লাকনক, যারা মুমা নদরনক কহি  নেনক কহি তর লাহস্ত প্রদা  কনর; েচ তারাআ 

অবার মাঅড়ম্বনর াজ্ব-ঈমরা পা  কনর। অমরা নদহখ- অিগাহ স্তান র একদ 

ডাকাতনক, যারা অনমহরকা নেনক নবত  গ্রে কনর, অর অনমহরকা তানদরনক মুজাহদনদর 

হবরুনদ্ধ ড়াআনর জ য ামন র াহরনত নিন নদ। তারপর তারা তানদর কহেত নআ 

লীদ ভাআনদর কাপড়-নচাপড়  তাাঁনদর কবনরর মাহট নেনক বরকত াহ কনর! 

নযম  তাতারনদর বযাপানর লাআখু আাম অল্লামা আবন  তাআহমা র. বননছ , এম হক 

মা ু তানদরনক ভূহমদখ এবং ম্পদুট করনত নদনখ। তারা নকান া মা ুনক বনল এন  

তার কাছ নেনক িাদা ুনট ন , তার ব কাপড়-নচাপড় হছহ ন ন  এবং তার স্ত্রীনক 
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গাহগাাজ কনর (ম্মা  রে কনর)। তানক এম  ব লাহস্ত প্রদা  কনর, যা একমাে 

হ কৃষ্টতর জাহম এবং পাপাচারী বযহিনদর িারাআ ম্ভব। নআ (জুুমবাহজনক) অবার 

লরীা কতৃেক ববধ্তা নদ, নয  িীন র হবনরাহধ্তার কারনেআ তারা লাহস্ত প্রদা  কনর 

োনক। িীন র নদাাআ হদন তানদরনক অবার হবনরাধ্ীনদর বনল অ ার নচষ্টা করনত নদখা 

যা। তারা দাহব কনর, তারাআ িীন র বনচন  ুগত। এম  পহরহিহতনত তানদর বযাপানর 

কী অর বার োনক?    

এনত অিনযের হকছুআ ন আ। এটাআ নতা বাহতনর নআ নি াতুয স্ত্র, যার মাধ্যনম তারা 

বেলহি এক কনর অমানদর বুনকর ঈপর নধ্ামুখী িাাদ হ রন্তর চাু রাখনত চা এবং 

ঈম্মার পহবে ভূহমর ঈপর প্রহতহ ত দখদাহরত্ব বযাত রাখনত চা। হবনলত, পহবেতম 

হত হট ভূখণ্ড- মক্কা, মদী া  বাআতু মুকাদ্দা এর ঈপর। 

প্রনতযক হচন্তালী  হবনবকবা  মা ুনর কানছ এহটআ তানদর দাানতর ার কো। লরীা 

বহভূেত হবলৃঙ্খ অআ -কা ু  নদনল বযাত রাখা এবং  বয কু্রনডারনদর জ য অমানদর 

ভূহমগুনা ঈনু্মি কনর নদাআ তানদর বিৃতা-ভাে  প্রকাহলত-ম্প্রচাহরত প্রহতহট লনদেরর 

হভষ্ট ক্ষয। 

এরাআ নআ ম্প্রদা- কুরঅন  কারীম যানদর পূবেপুরুনদরনক পদি কনরনছ এবং তানদর 

মুনখাল ঈনন্মাচ  কনর বেে া কনর হদননছ নয, মুমা নদর মানঝ এরাআ নিত া নেে 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

কনর। এরাআ নিত ানক দ্রুততম মন ুনি ন । এরাআ পাহেেব ী স্বােে অর বযহিগত 

িাদার জ য কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব করনত প্রহতনযাহগতা হপ্ত । 

মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ُعُدوا مَ  ُ انِبَعاثَ ُهْم فَ ثَ بََّطُهْم َوِقيَل اق ْ ًة َولََِٰكن َكرَِه اَّللَّ َلْو َخَرُجوا  ﴾ٙٗوبة: َع اْلَقاِعِديَن ﴿التَوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج ََلََعدُّوا َلُو ُعدَّ

َنَة َوِفيُكْم ََسَّاُعوَن ََلُْم َواَّللَُّ  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ َّاِلِ ٌَن ﴿التوبة: ِفيُكم مَّا زَاُدوُكْم ِإَّلَّ َخَباًَّل َوََلَْوَضُعوا ِخََلَلُكْم يَ ب ْ  ﴾ٚٗ َعِ يٌم َِّل

‚অর যহদ তারা নবর বার ংকল্প হ ত, তনব বলযআ হকছু রঞ্জাম প্রস্তুত করনতা। হকন্তু 

তানদর ঈত্থা  অল্লার পছদাদ  , তাআ তানদর হ বৃত রাখন  এবং অনদল  বা 

নাকনদর ানে নতামরা বন োক। যহদ নতামানদর ানে তারা নবর ত, তনব নতামানদর 

হ ষ্ট ছাড়া অর হকছু বৃহদ্ধ করনতা  া, অর শ্ব ছুটানতা নতামানদর মনধ্য হবনভদ ৃহষ্টর 

ঈনদ্দনল। অর নতামানদর মানঝ রননছ তানদর গুপ্তচর। বস্তুতঃ অল্লা যাহমনদর ভাভানবআ 

জান  ।‛ (ূরা তাবা: ৪৬-৪৭) 

ُ َوَرُسولُُو ِإَّلَّ ُغُرورًا ﴿اَلحزاب هُ  ﴾ٕٔ: َوِإْذ يَ ُقوُل اْلُ َناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِف قُ ُ وِِبِم مََّرٌض مَّا َوَعَدََن اَّللَّ ْم ََي َوِإْذ قَاَلت طَّائَِفٌة مِّن ْ

ُهُم النَِّبَّ يَ ُقوُلوَن ِإنَّ بُ ُيوتَ َنا َعْورَ  ٌة َوَما ِىَي بَِعْورٍَة ِإن يُرِيُدوَن ِإَّلَّ ِفَرارًا َأْىَل يَ ْثِرَب ََّل ُمَقاَم َلُكْم فَاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق مِّن ْ

َنَة ََلتَ ْوَىا َوَما تَ َ ب َُّثوا ِِبَا ِإَّلَّ َيِسًنًا ﴿اَلحزاب: َوَلْو ُدِخَ ْت َعَ ْيِهم مِّْن َأْقطَارَِىا ُثَّ ُسئِ  ﴾ٖٔ﴿اَلحزاب:   ﴾ُٗٔ وا اْلِفت ْ

‚এবং যখ  মু াহিক  যানদর ন্তনর নরাগ হছ তারা বহছ, অমানদরনক প্রদি অল্লা 

 রূনর প্রহতশ্রুহত প্রতারো বব  । এবং যখ  তানদর একদ বনহছ, ন 

আানরববাী, এটা হটকবার মত জাগা  , নতামরা হিনর চ। তানদরআ একদ  বীর 
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কানছ  ুমহত প্রােে া কনর বনহছ, অমানদর বাড়ী-ঘর খাহ, েচ নগুনা খাহ হছ  া, 

পা  করাআ হছ তানদর আো। যহদ লত্রুপক্ষ চতুহদেক নেনক  গনর প্রনবল কনর তানদর 

ানে হমহত ত, তঃপর হবনরা করনত প্রনরাহচত করত, তনব তারা বলযআ হবনরা 

করত এবং তারা নমানটআ হবম্ব করত  া।‛ (ূরা অযাব: ১২-১৪) 

তএব, অমরা মন  কহর, তাীদ  আামী অকীদার জ য মারাত্মক হুমহক এবং এ 

যুনগর বনচন বড় নিত া না, অ-াা া-বারার অকীদা নেনক নর যাা। 

েোব মু’হম নদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে এবং কানিরনদর প্রহত লত্রুতা নপাে করার  ীহত নেনক 

নর যাার নিত া। তাআ মুহম ঈম্মার প্রহত আাহুদী জা বাদী  মাহকে  কু্রনড 

অক্রমনের নমাকানবা, অল্লার আো নয াাযযপ্রাপ্ত হজাদ  বরকতম প্রহতনরাধ্ 

অনদাদা  চনছ, ন বযাপানর মুহম ঈম্মানক তকে কনর এ কনক পৃষ্ঠা নখার ম ি 

কনরহছ। 

অর হবহটনক অমরা দু’হট  ুনেদ  একহট ঈপংানর হব যস্ত কনরহছ। 

প্রেম  ুনেদ: আানম অ-াা া-বারার নরাক মূ। 

হিতী  ুনেদ: অ-াা া-বারার অকীদা নেনক নর যাার ধ্র মূ। 

ঈপংার:  নযব হবন অমরা গুরুত্বানরাপ করনত চাআ। 
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এ অনাচ া যা হকছু কযােকর, তা একমাে অল্লা ুবা াহু া তা‘অার তািীনকআ 

ননছ। অর যা হকছু এর হবপরীত, তা অমানদর  লতান র পক্ষ নেনক ননছ।  

 ﴾َٛٛوَما تَ ْوِفيِقي ِإَّلَّ ََِّّللَِّ َعَ ْيِو تَ وَكَّْ ُت َوِإلَْيِو أُنِيُب ﴿ىود: 

‚অল্লার মদদ িারাআ হকন্তু কাজ ন োনক, অহম তাাঁর ঈপরআ হ ভের কহর এবং তাাঁরআ 

প্রহত হিনর যাআ।‛ (ূরা হুদ: ৮৮) 

 

------------------------------------------------------ 

 

অবু মুাম্মাদ অআমা  অয-যাাহরী 

লাা ১৪২৩ 
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ূহচপে 

ভূহমকা 3 

প্রেম  ুনেদ: আানম অ-াা া-বারার নরাক মূ  

০১. কানিরনদর বনু্ধত্ব গ্রনে হ নধ্াজ্ঞা:  

ক. বনু্ধত্ব  াবধ্া তা বম্বন র (তুহকা) মানঝ পােেকয:  

০২. কানিরনদর ানে লত্রুতা নপাে এবং তানদর বনু্ধত্ব বজে :  

ক. অল্লা  তাাঁর রাূনর হবনরাহধ্তাকারীনদর ানে বনু্ধত্ব করার বযাপানর 

হ নধ্াজ্ঞা:  

খ. অল্লা ুবা াহু া তাঅা অমানদরনক জাহ ন হদননছ কানিররা বেদা 

মুমা নদর প্রহত লত্রুতাপরাে ন োনক।  

গ. নতমহ ভানব অল্লা অমানদরনক জাহ ন হদননছ যতহদ  মুহম গে ইমান র 

ঈপর োকনব ততহদ  তারা মুহম নদর প্রহত ন্তুষ্ট নব  া।  

ঘ. বরং তারা ইমা  অ ার পর মুহম নদরনক অবার কানির বাহ ন নিনত চা:
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ঙ. অল্লা তাঅার ভানাবাা মুহম নদর ানে ন্তরঙ্গতা এবং হজাদ িী 

াবীহল্লার মানঝ ম্পকে:  

চ. একহট ংল:  

ংল হ র :  

০৩. তানদরনক ঘহ ষ্ঠ বা ান া এবং মুমা নদর নগাপ  তেয িাাঁ করা নেনক 

হ নধ্াজ্ঞা:  

০৪. গুরুত্বপূেে পনদ কানিরনদরনক বান া নেনক হ নধ্াজ্ঞা:  

০৫. কানিরনদর হ দলে   কুংস্কারমূনক ম্মা  জা ান া কানির-মুরতাদনদর 

ানে তানদর ভ্রষ্টতা একমত নপাে করা এবং নগুনার প্রলংা  গুেকীতে  

করার বযাপানর হ নধ্াজ্ঞা:  

০৬. মুমা নদর হবরুনদ্ধ কানিরনদরনক াাযয করার বযাপানর হ নধ্াজ্ঞা:  

০৭. কানিরনদর ানে যুদ্ধ করা তানদর ভ্রষ্টতার মুনখাল ঈনম্মাচ  করা তানদর 

ানে বনু্ধত্ব  া রাখা এবং তানদর নেনক দূনর োকার হ নদেল:  

ক. অী কানিরনদর হবরুনদ্ধ হজাদ করা এবং কানিররা আামী রাষ্ট্র দখ 

কনর হ ন তানদর হবরুনদ্ধ হজাদ করা িরনয অআ  .................................  

খ. আামী রানষ্ট্রর মুরতাদ লাকনদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করা ............................  

গ. ংল ৃহষ্টকারী মু াহিকনদর ানে যুদ্ধ করা .......................................  

০৮. লরীার হ কট গ্রেনযাগয কানিরনদর ানে বনু্ধত্বকারীনদর হকছু হমেযা 

জুাত:  
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০৯. মুহম নদর ানে বনু্ধত্ব রক্ষা করা এবং তানদরনক াাযয করার হ নদেল:  

১০. ারকো:  

হিতী  ুনেদ: অহকদাতু াা া-বারা নেনক হবচুযহতর ধ্র :  

০১. নয ব লাক গাআরুল্লার হবধ্া  হদন লা  কনর  আাহুদী-হিস্টা নদর 

বনু্ধ বাহ ন দুহট পরাধ্নক হিনবহলত ঘহটননছ-  

০২. লাকনগাষ্ঠীর নযাগী: রকাহর অনম াংবাহদক হমহডাকমেী নখক

বুহদ্ধজীবী রকাহর গং চাকুনররা বাহতনক াাযয করা এনক নলাভ ীরূনপ িুহটন 

নতাা এবং তানদর পক্ষাবম্ব  করার হবহ মন নবত  নভাগ কনর-  

০৩. কহেত মনঝাতার অহ্বা কারী  

০৪. অনমহরকা  মুজাহদ  

ঈপংার  
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প্রেম  ুনেদ: আানম অ-াা া-বারার নরাক মূ  

০১. কানিরনদর বনু্ধত্ব গ্রনে হ নধ্াজ্ঞা: 
মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ِلَك فَ َ ْيَس ِمَن اَّللَِّ  ُهْم تُ َقاًة  َّلَّ يَ تَِّخِذ اْلُ ْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُ ْؤِمِنٌَن َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ ِف َشْيٍء ِإَّلَّ َأن تَ ت َُّقوا ِمن ْ

ُ نَ ْفَسُو َوِإََل اَّللَِّ اْلَ ِصًنُ  رُُكُم اَّللَّ  ﴾ٕٛع ران:  ﴿آل َوُُيَذِّ

‚মু’হম গ  নয   য মু’হম নক নছনড় নক  কানিরনক বনু্ধরূনপ গ্রে  া কনর। যারা এরূপ 

করনব অল্লার ানে তানদর নক  ম্পকে োকনব  া। তনব যহদ নতামরা তানদর পক্ষ নেনক 

নকা  হ নষ্টর অলঙ্কা কর, তনব তানদর ানে াবধ্া তার ানে োকনব অল্লা তা’অা 

তাাঁর ম্পনকে নতামানদর তকে কনরনছ । এবং বাআ নক তাাঁর কানছ হিনর নযনত নব।‛ 

(ূরা অন-আমরা : ২৮) 

আমাম ত্ববারী র. ঈি অানতর বযাখযা বন -  

ومعىن ذلك َّل تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا، توالوهنم ع ى دينهم، وتِاىروهنم ع ى املس  ٌن من دون 

هنم ع ى عوراهتم، فإنو من يفعل ذلك ف يس من هللا ِف شيء، يعين بذلك فقد برىء من هللا وبرىء هللا منو املؤمنٌن، وتدلو 

 .َّرتداده عن دينو ودخولو ِف الكفر

‚এর েে নে, ন মু’হম গে! নতামরা কানিরনদরনক াাযয  াতাকারীরূনপ গ্রে 

কনরা  া; এভানব নয নতামরা মু’হম নদর বযহতনরনক তানদরনক তানদর িীন র নক্ষনে 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

ভানাবানব, মুমা নদর হবরুনদ্ধ তানদরনক াাযয করনব, মু’হম নদর দুবেতা তানদর 

হ কট প্রকাল করনব। নক  া নয এ ধ্রন র কাজ করনব, ন অল্লার হজম্মা নেনক মুি। 

েোব ঈপনরাি কনমের কারনে তার ানে অল্লা তা‘অার এবং অল্লা তা‘অার ানে 

তার ম্পকে হছি ন যানব। নক  া ন িী  নেনক হরদ্দা কনরনছ (মুরতাদ ন নগনছ) এবং 

কুিনর প্রনবল কনরনছ।‛ (তািীনর ত্ববারী, ৩/২৭৭)        

মা  অল্লা তা‘অা অনরা আরলাদ কনরনছ -  

ِر اْلُ َناِفِقٌَن ِبَِنَّ ََلُْم َعَذاًَّ أَلِيً ا ﴿النساء:  تَ ُغوَن ِعنَدُىُم الَِّذيَن ي َ  ﴾َٖٛٔبشِّ تَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُ ْؤِمِنٌَن أَيَ ب ْ

يًعا ﴿النساء:   ﴾ ٜٖٔاْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة َّلِلَِّ َجَِ

‚ন ব মু ানিকনক ুংবাদ শুহ ন হদ  নয, তানদর জ য হ ধ্োহরত রননছ নবদ াদাক 

অযাব। যারা মুমা নদর বজে  কনর কানিরনদরনক হ নজনদর বনু্ধ বাহ ন ন  এবং 

তানদরআ কানছ ম্মা  প্রতযালা কনর, েচ যাবতী ম্মা  শুধু্মাে অল্লারআ জ য।‛ (ূরা 

হ া: ১৩৮-১৩৯) 

ََتَْعُ وا َّلِلَِّ َعَ ْيُكْم ُسْ طَاًَن مُِّبيًنا ﴿النساء: ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُ ْؤِمِنٌَن أَتُرِيُدوَن َأن 

ٔٗٗ﴾ 

‚ন ইমা দারগে! নতামরা কানিরনদরনক বনু্ধ বাহ   া মুমা নদর বাদ হদন। নতামরা 

হক এম হট কনর হ নজর ঈপর অল্লার প্রকালয দী কানম কনর নদনব?‛ (ূরা হ া: 

১৪৪) 
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আমাম ত্ববারী র. ঈি অানতর বযাখযা বন -  

يقول َلم جل ثناؤه َي أيها الذين آمنوا َّ ورسولو َّل توالوا الكفار فتوازروىم من دون أىل م تكم ودينكم من املؤمنٌن 

 .فتكونوا ك ن أوجب لو النار من املنافقٌن

‘অল্লা তা‘অা তানদরনক বন , ন অল্লা  তাাঁর রাূনর প্রহত ইমা  অ  কারী 

নাকক! কানিরনদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে কনর নতামানদর স্বজাহত  িীহ  ভাআ মু’হম নদর 

হবরুনদ্ধ তানদরনক াাযয কনরা  া। যহদ কর, তনব মু াহিকনদর মনতা নতামানদর জ য 

জাািাম বধ্াহরত নব।’(তািীনর ত্ববারী, ৫/৩৩৭) 

অল্লা ুবা াহু া তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ُم مِّنُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َ ََّل يَ ْهِدي ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرىَٰ َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِيَاُء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوَلَّ ُهْم ِإنَّ اَّللَّ

َّاِلِ ٌَن ﴿املائدة:  ُ  فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف قُ ُ وِِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهمْ  ﴾ٔ٘اْلَقْوَم ال يَ ُقوُلوَن ََنَْشىَٰ َأن ُتِصيبَ َنا َدائَِرٌة فَ َعَسى اَّللَّ

ُؤََّلِء  ﴾َٕ٘أن َيَِْتَ َِّْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَ ىَٰ َما َأَسرُّوا ِف أَنُفِسِهْم ََنِدِمٌَن ﴿املائدة:  َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َأىََٰ

ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن  ﴾ٖ٘ َجْهَد َأَْمَاهِنِْم ِإن َُّهْم َلَ َعُكْم َحِبَطْت َأْعَ اَُلُْم فََأْبَبُحوا َخاِسرِيَن ﴿املائدة: الَِّذيَن َأْقَسُ وا ََِّّللَِّ 

ُ بَِقْوٍم ُيُِب ُُّهْم َوُيُِبُّونَُو َأِذلٍَّة َعَ ى اْلُ ؤْ  ِمِنٌَن َأِعزٍَّة َعَ ى اْلَكاِفرِيَن ُُيَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوََّل يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَف َيَِْت اَّللَّ

ُ َواِسٌع َعِ يٌم ﴿املائدة:  ِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِو َمن َيَشاُء َواَّللَّ ُ َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوا  ﴾ََٗ٘يَاُفوَن َلْوَمَة ََّلِئٍم ذََٰ َا َولِيُُّكُم اَّللَّ ِإَّنَّ

َ َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم  ﴾ِ٘٘ذيَن يُِقيُ وَن الصَََّلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَن ﴿املائدة: الَّ  َوَمن يَ تَ َولَّ اَّللَّ

ُذوا ِديَنُكْم ُىُزًوا َوَلِعًبا مَِّن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن اّتََّ  ﴾ٙ٘اْلَغالُِبوَن ﴿املائدة: 
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َ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنٌَن ﴿املائدة:  ِلَك ِِبَن َُّهْم  ﴾ٚ٘قَ ْبِ ُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولِيَاَء َوات َُّقوا اَّللَّ َوِإَذا ََنَديْ ُتْم ِإََل الصَََّلِة اّتََُّذوَىا ُىُزًوا َوَلِعًبا ذََٰ

 ﴾ٛ٘قَ ْوٌم َّلَّ يَ ْعِقُ وَن ﴿املائدة: 

‚ন মুহমেগে! নতামরা আহুদী  িীষ্টা নদরনক বনু্ধ হানব গ্রে কনরা  া। তারা এনক 

পনরর বনু্ধ। নতামানদর মনধ্য নয তানদর ানে বনু্ধত্ব করনব, ন তানদরআ ন্তভুেি। অল্লা 

জানমনদরনক পে প্রদলে  কনর   া। বস্তুতঃ যানদর ন্তনর নরাগ রননছ, তানদরনক অপহ  

নদখনব , নদৌনড় হগন তানদরআ মনধ্য প্রনবল কনর। তারা বনঃ অমরা অলঙ্কা কহর, পানছ  া 

অমরা নকা  দুঘেট া পহতত আ। তএব, নহদ  দুনর  , নযহদ  অল্লা তা’অা হবজ 

প্রকাল করনব  েবা হ নজর পক্ষ নেনক নকা  হ নদেল নদনব -িন তারা স্বী নগাপ  

মন াভানবর জন য  ুতপ্ত নব। মুমা রা বনবঃ এরাআ হক ন ব নাক, যারা অল্লার 

 ানম প্রহতজ্ঞা করত নয, অমরা নতামানদর ানে অহছ? তানদর কৃতকমেমূ হবি ন 

নগনছ, িন তারা ক্ষহতগ্রস্ত ন অনছ। ন মু’হম গে, নতামানদর মনধ্য নয স্বী ধ্মে নেনক 

হিনর যানব, হচনর অল্লা এম  ম্প্রদা ৃহষ্ট করনব , যানদরনক হতহ  ভাবানব  এবং 

তারা তাাঁনক ভাবানব। তারা মুমা নদর প্রহত হব - ম্র নব এবং কানিরনদর প্রহত 

কনিার নব। তারা অল্লার পনে নজাদ করনব এবং নকা  হতরস্কারকারীর হতরস্কানর ভীত 

নব  া। এহট অল্লার  ুগ্র-হতহ  যানক আো দা  কনর । অল্লা প্রাচুযে দা কারী, 

মাজ্ঞা ী। নতামানদর বনু্ধ নতা অল্লা তাাঁর রূ এবং মু’হম বৃদাদ-যারা  ামায কানম কনর, 

যাকাত নদ এবং হব ম্র। অর যারা অল্লা তাাঁর রূ এবং হবশ্বাীনদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে 
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কনর, তারাআ অল্লার দ এবং তারাআ হবজী। ন মু’হম গে, অন হকতাবনদর মধ্য নেনক 

যারা নতামানদর ধ্মেনক ঈপা  নখা মন  কনর, তানদরনক এবং  যা য কানিরনক বনু্ধ 

রূনপ গ্রে কনরা  া। অল্লানক ভ কর, যহদ নতামরা ইমা দার । অর যখ  নতামরা 

 ামানযর জন য অবা  কর, তখ  তারা এনক ঈপা  নখা বন মন  কনর। কারে, 

তারা হ নবাধ্ে।‛ (ূরা মাহদা: ৫১-৫৮) 

আমাম ত্ববারী র. বন - ‘অল্লা তা‘অার বােী: ُم َوَمن ُهمْ  فَِإنَّوُ  مِّنُكمْ  يَ تَ َوَلَّ ِمن ْ  [অর নতামানদর 

মনধ্য নয তানদর ানে বনু্ধত্ব করনব, ন তানদরআ ন্তভুেি] েোব  

َّلىم ونصرىم ع ى املؤمنٌن فهو من أىل دينهم ومن يتول اليهود والنصارى دون املؤمنٌن }فإنو منهم{، يقول: فإن من تو 

وم تهم، فإنو َّل يتوَل متول أحدًا إَّل وىو بو وبدينو وما ىو ع يو راض، وإذا رضيو ورضي دينو فقد عادى ما خالفو 

 .وسخطو وبار حك و حك و

‚নয মুমা নদরনক বযহতনরনক আাহুদী-হিস্টা নদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে করনব, মু’হম নদর 

হবরুনদ্ধ তানদরনক াাযয করনব, ন তানদর িী   হমল্লানতর ন্তভুেি নব। কারে, নকঈ 

কাঈনক ততক্ষে পযেন্ত বনু্ধরূনপ গ্রে করনত পানর  া; যতক্ষে  া ন ঈি বযহির িী   

বিার ঈপর ন্তুষ্ট । যখ  ন তার ঈপর  তার িীন র ঈপর ন্তুষ্ট নব, তখ  তার 

হবপরীত বহকছুর বযাপানর হবনরাহধ্তা  ন্তুহষ্ট প্রকাল করনব এবং দু’জন র হুকুম একআ 

নব।‛ (তািীনর ত্ববারী, ৬/২৭৭) 
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াদী লরীনি যরত আবন  ঈমর রাহয. নেনক বহেেত। হতহ  বন , রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআহ া াল্লাম বননছ -  

ُ َعَ ْيِو َوَس َّ  ُ بَِقْوٍم َعَذاًَّ َأَباَب اْلَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم ُثَّ بُِعُثوا َعَ ى َأْعَ اَِلِمْ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َب َّى اَّللَّ  .َم ِإَذا أَنْ َزَل اَّللَّ

‚অল্লা তা‘অা যখ  নকা  জাহতর ঈপর অযাব বতীেে কনর , তখ  নখান  ববারত 

কনর ঈপরআ নআ অযাব হ পহতত । বলয পনর (হকামনতর হদ ) প্রনতযকনক তার 

অম  ুানর ঈিান া নব।‛(ী বুখারী, াদী  ং-৬৬২৩, আ.িা.) 

ানিজ আবন  াজার অকাা ী র. বন - 

 يعنهم مل إن ىذا الته كة، إَل النفس إلقاء من معهم اإلقامة َلن الِ  ة ومن الكفار من اَلرب مشروعية ىذا من ويستفاد

 .فهو منهم رضي أو أعان فإن ِبفعاَلم، يرض ومل

‚এ াদী নেনক বুঝা যা, কানির  জাহনমনদর কাছ নেনক পাান া ববধ্। কারে, তানদর 

ানে ববা করা মান  হ নজনক ধ্বংনর মানঝ হ নক্ষপ করা। যহদ তানদরনক াাযয  া 

করা  এবং তানদর কমেকানণ্ড ন্তুষ্ট  া , তখ  এ কো প্রনযাজয নব। যহদ তানদরনক 

াাযয করা  েবা তানদর প্রহত ন্তুহষ্ট পাা যা; তনব ন তানদরআ একজ  (বন গেয 

নব)।‛(িাতহু বারী, ৩১/৬১) 

তাআ নতা অল্লা তা‘অা তানদর জ য হচরিাী জাািাম বধ্াহরত কনর নরনখনছ । অল্লা 

তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 
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ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَبِْئَس َما ُ َعَ ْيِهْم َوِف اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوَن ﴿املائدة:  تَ َرىَٰ َكِثًنًا مِّن ْ َقدََّمْت ََلُْم أَنُفُسُهْم َأن َسِخَط اَّللَّ

ُهْم فَاِسُقوَن ﴿املا﴾ َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن ََِّّللَِّ َوالنَِّبِّ َوَما أُنِزَل ِإلَْيِو َما اّتََُّذوُىْم َأْولَِياَء َولََِٰكنَّ َكِثًنًا ٓٛ  ﴾ٔٛئدة: مِّن ْ

‚অপহ  তানদর ন কনক নদখনব , কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব কনর। তারা হ নজনদর জ য যা 

পাহিননছ তা বলযআ মদাদ। তা এআ নয, তানদর প্রহত অল্লা নক্রাধ্াহেত ননছ  এবং তারা 

হচরকা অযানব োকনব। যহদ তারা অল্লার প্রহত  রূনর প্রহত বতীেে হবনর প্রহত 

হবশ্বা িাপ  করত, তনব কানিরনদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে করত  া। হকন্তু তানদর মনধ্য 

ন নকআ দুরাচার।‛ (মাহদা: ৮০-৮১) 

মা  অল্লা তা‘অা অর আরলাদ কনরনছ -  

ُم مِّنُكْم فَُأولََِٰئَك ُىُم ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا آََّءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر عَ  َمَاِن َوَمن يَ تَ َوَلَّ َ ى اإْلِ

َّاِلُ وَن ﴿التوبة:  ُتُ وَىا َوَِتَ  ﴾ٖٕال تَ َرف ْ ارٌَة َّتَْشْوَن  ُقْل ِإن َكاَن آََّؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشًنَُتُكْم َوَأْمَواٌل اق ْ

ُ ِبَِمْ َكَساَدَىا َوَمَساِكُن ت َ  ُ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مَِّن اَّللَِّ َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد ِف َسِبيِ ِو فَ تَ َربَُّصوا َحَّتََّٰ َيَِْتَ اَّللَّ رِِه َواَّللَّ

 ﴾ٕٗاْلَفاِسِقٌَن ﴿التوبة: 

‚ন ইমা দারগে! নতামরা স্বী হপতা  ভাআনদর হভভাবকরূনপ গ্রে কনরা  া, যহদ তারা 

ইমা  নপক্ষা কুিরনক ভাবান। অর নতামানদর যারা তানদর হভভাবকরূনপ গ্রে কনর 

তারা ীমাংঘ কারী। ব, নতামানদর হ কট যহদ নতামানদর হপতা নতামানদর ন্তা , 

নতামানদর ভাআ নতামানদর পত্নী, নতামানদর নগাে নতামানদর হজেত ধ্ -ম্পদ, নতামানদর 

বযবা যা বন্ধ ন যাার ভ কর এবং নতামানদর বািা -যানক নতামরা পছদাদ কর-
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অল্লা, তাাঁর রূ  তাাঁর রান নজাদ করা নেনক হধ্ক হপ্র , তনব নপক্ষা কর, 

অল্লার হবধ্া  অা পযেন্ত, অর অল্লা িানক ম্প্রদানক নদানত কনর   া।‛ (ূরা 

তাবা: ২৩-২৪) 

আবন  কাীর র বন , আমাম বাাকী র. অদুেরল্লা আবন  লাযাব রাহয. এর নরাানত 

বেে া কনর , অবু ঈবাদা আব ু জাররা রাহয. এর হপতা বদর যুনদ্ধর হদ  প্রহতমামূনর 

গুেকীতে  করনত াগ। অবু ঈবাদা রাহয. বারবার নহদক নেনক মুখ হিহরন হ নত 

াগন । যখ  হপতা জাররা মাোহতহরি কনর নি, তখ  ন্তা  অবু ঈবাদা হপতানক 

ক্ষযি বা ান  এবং তযা করন । তখ  অল্লা তা‘অা এ ক অাত বতীেে 

কনর ।  

ী াদীন যরত অবু হুরাআরা রাহয. নেনক বহেেত।  বী করীম াল্লাল্লাহু অাআহ া 

াল্লাম বননছ - 

ُ َعْنُو َأنَّ َرُسو  ُ َعَ ْيِو َوَس ََّم قَاَل فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ََّل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ َأُكوَن َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ َل اَّللَِّ َب َّى اَّللَّ

 .َأَحبَّ ِإلَْيِو ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدهِ 

‚নআ পহবে িার কম, যার ানত অমার প্রাে, নতামানদর নকঈ প্রকৃত মু’হম  নত 

পারনব  া, যতক্ষে  া অহম তার কানছ তার হপতা-মাতা  ন্তান র নচন নবলী হপ্র আ।‛ 

(ী বুখারী, াদী  ং-১৩) 
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 ুরূপভানব যরত অ া আবন  মানক রাহয. নেনক বহেেত।  বী করীম াল্লাল্লাহু অাআহ 

া াল্লাম বননছ -  

ُ َعَ ْيِو َوَس َّمَ  ََّل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِو ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأَْجَِعٌنَ  َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل النَِّبُّ َب َّى اَّللَّ   

‚নতামানদর নকঈ ততক্ষে পযেন্ত (পহরপূেে) মু’হম  নত পারনব া, যতক্ষে  া অহম তার 

কানছ তার হপতা-মাতা, ন্তা  এবং ক মা ু নেনক হধ্ক হপ্র ব।‛ (ী বুখারী, 

াদী  ং-১৫; ী মুহম, াদী  ং-৪৪) 

ক. বনু্ধত্ব  াবধ্া তা বম্বন র (তুহকা) মানঝ পােেকয: 
কানিরনদর ানে লরীা কতৃেক হ হদ্ধ বনু্ধত্ব করা এবং তানদর হ ষ্ট নেনক বাাঁচা- এ 

দুআনর মধ্যকার পােেকয আাম ুহ হদেষ্ট কনর হদননছ। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ِلَك فَ َ ْيَس ِمَن اَّللَِّ  ُهْم تُ َقاًة  َّلَّ يَ تَِّخِذ اْلُ ْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُ ْؤِمِنٌَن َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ ِف َشْيٍء ِإَّلَّ َأن تَ ت َُّقوا ِمن ْ

ُ نَ ْفَسُو َوِإََل اَّللَِّ اْلَ ِصًُن ﴿آل رُُكُم اَّللَّ  ﴾ٕٛع ران:  َوُُيَذِّ

‚মু’হম গ  নয   য মু’হম নক নছনড় নকা  কানিরনক বনু্ধরূনপ গ্রে  া কনর। যারা এরূপ 

করনব অল্লার ানে তানদর নকা  ম্পকে োকনব  া। তনব যহদ নতামরা তানদর পক্ষ নেনক 

নকা  হ নষ্টর অলঙ্কা কর, তনব তানদর ানে াবধ্া তার ানে োকনব। অল্লা তা’অা 

তাাঁর ম্পনকে নতামানদর তকে কনরনছ  এবং বাআনক তাাঁর কানছ হিনর নযনত নব।‛ (ূরা 

অন-আমরা : ২৮) 
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আবন  কাীর র বন , অল্লা তা‘অার বােী  َُّهمْ  تَ ت َُّقوا َأن ِإَّل تُ َقاةً  ِمن ْ  [তনব যহদ নতামরা 

তানদর পক্ষ নেনক নকান া হ ষ্টতার অলঙ্কা কর] তো নকান া বযহি নকান া জ পনদ 

নকান া ম তানদরনক ভ করন তার জ য বাহযকভানব তানদর ানে নতাানমাদ/তুহকা 

করার  ুমহত অনছ। তনব এ নতাানমাদ ভযন্তরীে  অন্তহরকভানব  া নত নব। নযম  

আমাম বুখারী র. বন , অবু দারদা র. নেনক বহেেত, হতহ  বন - 

َوامٍ  ُوُجوهِ  ِف  لََنْكشرُ  إَنَّ   تَ ْ َعنُ ُهمْ  َوقُ ُ وبُ َنا أق ْ

‚হ ি অমরা ন ক জাহতনক মুনখর াহ ঈপার হদন অমানদর ন্তর তানদরনক 

হভলাপ নদ।‛  

ুহিা  ারী র. আবন  অব্বা রাহয. এর ূনে বেে া কনর - 

 "َّل سان التقية إَّنا َّلع ل التقية ليس"

‚নতাানমাদ মুনখআ , কানজকনমে  ।‛ (তািীনর আবন  কাীর, ১/৫৭) 

কালর (الَكْشر) লনদেরর েে দাাঁত নকহন মুচহক াা। (হা ু অরব, ৫/১৪২) 

আমাম আবন  কাীর র. তাাঁর তািীর গ্রনন্থ বন , অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ًتا ِف اْْلَنَّةِ  ُ َمَثًَل لِّ َِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن ِل ِعنَدَك بَ ي ْ يِن ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَ ِ ِو َوَنِّيِن ِمَن َونَِّ  َوَضَرَب اَّللَّ

َّاِلِ ٌَن ﴿التحرمي:   ﴾ٔٔاْلَقْوِم ال
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‚অল্লা তা‘অা মু’হম নদর জ য নিরাঈ -পত্নীর দৃষ্টান্ত বেে া করনছ । হযহ  প্রােে া 

করনছ , ন অমার পা কতো! অপ ার হিকনট জািানত অমার জ য একহট গৃ হ মোে 

করু । অমানক নিরাঈ   তার দুষ্কমে নেনক ঈদ্ধার করু  এবং অমানক জাহম ম্প্রদা 

নেনক মুহি হদ ।‛(ূরা তারীম: ১১) 

মু’হম নদর জ য অল্লা একহট দৃষ্টান্ত নপল কনর বুঝানত চা  নয, যহদ মু’হম গে কানিরনদর 

প্রহত মুখানপক্ষী োনক; তনব তানদর ানে হমনল োকানত নকান া মযা ন আ। নযম  অল্লা 

তা‘অা  য অানত আরলাদ কনরনছ -  

ِلَك فَ َ ْيَس ِمَن اَّللَِّ  ُهْم تُ َقاةً  ِف َشْيٍء ِإَّلَّ  َّلَّ يَ تَِّخِذ اْلُ ْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُ ْؤِمِنٌَن َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ  َأن تَ ت َُّقوا ِمن ْ

 ﴾ٕٛع ران:  ﴿آل

‚মু’হম গ  নয  মু’হম নদরনক নছনড় নকান া কানিরনক বনু্ধরূনপ গ্রে  া কনর। যারা এরূপ 

করনব অল্লার ানে তানদর নকান া ম্পকে োকনব  া। তনব যহদ নতামরা তানদর পক্ষ 

নেনক নকান া হ নষ্টর অলঙ্কা কর; তান তানদর ানে াবধ্া তার ানে োকনব ।‛(ূরা 

অন-আমরা : ২৮) 

ূে: তািীনর আবন  কাীর, ৪/৩৯৪ 
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আমাম কুরতুবী র বন -  

 من يتقوا أن اإلسَلم هللا أعز فقد اليوم فأما املس  ٌن، قوة قبل اإلسَلم جدة ِف التقية كانت: "وجماىد جبل بن معاذ قال

 "عدوىم

যরত মু‘অয আবন  জাবা রাহয.  মুজাহদ র. বন , ‚আানমর প্রেম যুনগ 

মুমা নদর লহি জেন র পূনবে এআ নতাানমাদ  ীহত হছ। অর এখ  নতা অল্লা 

তা‘অা আামনক দুলম  নেনক ুরক্ষা পাার লহি দা  কনর ম্মাহ ত কনরনছ ।‛ 

যরত আবন  অব্বা রাহয. বন , 

 "مأمثاً  َيِت وَّل يقتل وَّل َّإلَمان مط ئن وق بو ب سانو يتك م أن ىو"

‚তুহকা না নমৌহখক ম্পকে রাখা; তনব তার ন্তর ইমা -হবশ্বান প্রলান্ত োকনত নব, ন 

(তানদর জ য নকান া মুহমনক) তযা করনব  া, নকান া পরাধ্ করনব  া।‛ 

আমাম াা  র. বন , মা ুনর জ য তুহকা বা নতাানমাদ  ীহত হকামত বহধ্ চাু 

োকনব। তনব (নকান া মুহমনক) তযা নতাানমাদ  ীহতর ন্তভুেি  । 

এবং বা , মু’হম  যখ  কানিরনদর মানঝ বিা  কনর এবং হ নজর জান র বযাপানর 

অলঙ্কা কনর, তখ  কানিরনদর ানে নমৌহখক নতাানমাদ ববধ্; তনব ন্তর ইমান র ঈপর 

প্রলান্ত োকনত নব। অর নতাানমাদ একমাে তখ আ ববধ্ নব, যখ  তযা, ঙ্গাহ  বা 

কহি  লাহস্তর অলঙ্কা করনব। অর নয বযহিনক কুিরী করনত বাধ্য করা নব, তখ  করেী 
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নব- ন এ নক্ষনে কনিার নব এবং হকছুনতআ কুিরী বাকয ঈচ্চারে করার প্রহত াড়া নদনব 

 া; তনব তা করা তার জ য জানয অনছ। (তািীনর কুরতুবী, ৪/৫৭) 

আমাম ত্ববারী র. এর বযাখযা বন ,  ًُهْم تُ َقاة  তনব যহদ নতামরা তানদর পক্ষ] ِإَّلَّ َأن تَ ت َُّقوا ِمن ْ

নেনক নকান া হ ষ্টতার অলঙ্কা কর] তনব নতামরা যহদ তানদর ধ্ীন  োক এবং 

নতামানদর প্রাে ানলর অলঙ্কা কর, তখ  নতামরা নমৌহখকভানব তানদর ানে বনু্ধত্ব প্রকাল 

করনব এবং ন্তনর লত্রুতা নপাে করনব। 

 بفعل مس م ع ى تعينوىم وَّل الكفر، من ع يو ىم ما ع ى تشايعوىم َّل

তারা নয কুিনরর ঈপর বিা  করনছ, তানক মেে  করনব  া। নকান াভানবআ 

মুমা নদর হবরুনদ্ধ তানদরনক াাযয করনব  া। (তািীনর ত্ববারী, ৩/২৭৭) 

লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. এর মত এটানক লহিলাী কনর। তাতারনদর অমন 

নযব মুমা নক তাতারনদর ন াবাহ ীনত নযাগ হদন তানদর ানে যুনদ্ধ নবর ার 

জ য নজারজবরদহস্ত করা নহছ, তানদর বযাপানর হতহ  বন , ‚এবং হজাদ যখ  

াহজব, অল্লার আো যুনদ্ধ ন ক মুমা আ লীদ । হজানদর প্রনাজন  

কানিরনদর মানঝ বিা কারী নকান া মুমা  যহদ মারা পনড়, তা বড় নকান া বযাপার 

 ।‛  
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বরং এ রকম বাধ্য মুমা নক নিত ার যুনদ্ধ  বী াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম তনাার 

নভনঙ নিার হ নদেল হদননছ । অর তানক তযা করা ন তার জ য এমতবিা যুদ্ধ 

করা জানয নব  া। 

নযম হট ী মুহনমর াদীন অবু বাকরা রাহয. নেনক বহেেত, রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ 

া াল্লাম বননছ -  

َنةٌ  َتُكونُ  ُثَّ  َأََّل  ِفَتٌ  ونُ َسَتكُ  ِإن ََّها رٌ  ِفيَها اْلَقاِعدُ  ِفت ْ رٌ  ِفيَها َواْلَ اِشي ِفيَها اْلَ اِشي ِمنْ  َخي ْ َها السَّاِعي ِمنْ  َخي ْ  نَ َزَلتْ  فَِإَذا َأََّل  ِإلَي ْ

 قَالَ  ِبَِْرِضوِ  فَ ْ يَ ْ َحقْ  َأْرضٌ  َلوُ  َكاَنتْ  َوَمنْ  بَِغَنِ وِ  يَ ْ َحقْ فَ  ْ  َغَنمٌ  َلوُ  َكاَنتْ  َوَمنْ  ِبِِبِِ وِ  فَ ْ يَ ْ َحقْ  ِإِبلٌ  َلوُ  َكانَ  َفَ نْ  َوقَ َعتْ  َأوْ 

هِ  َعَ ى فَ َيُدقُّ  َسْيِفوِ  ِإََل  يَ ْعِ دُ  قَالَ  َأْرضٌ  َوََّل  َغَنمٌ  َوََّل  ِإِبلٌ  َلوُ  َيُكنْ  ملَْ  َمنْ  َأرَأَْيتَ  اَّللَِّ  َرُسولَ  َيَ  رَُجلٌ  فَ َقالَ   ِإنْ  لِيَ ْنجُ  ُثَّ  ِبََجرٍ  َحدِّ

 َحَّتَّ  ُأْكرِْىتُ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  اَّللَِّ  َرُسولَ  َيَ  رَُجلٌ  فَ َقالَ  قَالَ  بَ  َّْغتُ  َىلْ  ال َُّهمَّ  بَ  َّْغتُ  َىلْ  ال َُّهمَّ  بَ  َّْغتُ  َىلْ  ال َُّهمَّ  النََّجاءَ  اْسَتطَاعَ 

 ِمنْ  َوَيُكونُ  َوِإمثِْكَ  ِبِِمْثِوِ  يَ ُبوءُ  قَالَ  فَ يَ ْقتُ ُ يِن  َسْهمٌ  ُيَِيءُ  َأوْ  ِبَسْيِفوِ  رَُجلٌ  يِن َفَضَربَ  اْلِفئَ تَ ٌْنِ  ِإْحَدى َأوْ  الصَّفٌَّْنِ  َأَحدِ  ِإََل  ِب  يُ ْنطََ قَ 

 .َأْبَحاِب النَّارِ 

‚দূর ভহবযনত ন ক নিত া নব। নজন  নরখ, এরপর ন ক নিত া নতআ োকনব। 

তখ  পদচারীর নচন বা বযহিআ ঈিম নব। নদৌঁড়ান া বযহির নচন পদচারীআ ঈিম নব। 

যখ  নআ নিত া এন পড়নব বা ংঘহটত নব, তখ  যার ঈট অনছ; ন নয  ঈট হ ন 

বযস্ত োনক। যার ছাগ অনছ; ন নয  তার ছাগ হ ন বযস্ত োনক। যার জাগা-জহম অনছ, 

ন নয  তা হ ন বযস্ত োনক। রাবী বন , তখ  জন ক বযহি হজনজ্ঞ কর, আা 

রাূাল্লা! যার ঈট, ছাগ হকংবা জহম ন আ, ন কী করনব? হতহ  বন , ন তার 
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তনাারটা হ ন ধ্ারানা হদকটা পােনর অঘাত করনব এবং নিত ানক এহড়ন নযনত 

পারন এহড়ন যানব। অল্লা! অহম হক নপৌঁহছনহছ? অল্লা! অহম হক নপৌঁহছনহছ? অল্লা! 

অহম হক নপৌঁহছনহছ? 

তখ  এক বযহি হজনজ্ঞ কর, আা রাূাল্লা! যহদ অমানক বাধ্য কনর দু’াহর বা দু’দনর 

নকান া একহটর ানে হ ন যা। তঃপর নখান  তনাার বা তীর হ নক্ষপ কনর অমানক 

নকঈ অঘাত কনর এবং অহম হ ত আ, এ বযাপানর অপ ার হভমত কী? হতহ  বন , 

ন অল্লার কানছ তার নগা া এবং নতামার নগা া দু’নটা হ নআ প্রতযাবতে  করনব এবং 

জাািানমর হধ্বাী নব।‛ (ী মুহম, াদী  ং-৭৪৩২) 

এ াদীন রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম নিত ার ম যুদ্ধ করনত হ নধ্ কনরনছ ; 

বরং এহড়ন যাা বা াহতার  ষ্ট কনর যুদ্ধ নেনক হবরত োকার জ য পারগতা প্রদলে  

করনত হ নদেল হদননছ । এ হ নদেনল বাধ্য করা ননছ বা হ  এম  ঈভ বযহিরআ 

অনাচ া ন্তভুেি ননছ। তঃপর বা ননছ, বাধ্যগত মুমা  যহদ  যাভানব হ ত 

, তখ  তযাকারীআ হ নজর নগা া এবং তার নগা ার দা ব  করনব। নযম হট অল্লা 

তা‘অা অদম অ. এর দুআ ন্তান র কাহ ীনত বেে া কনরনছ । 

ঈনদ্দলয না: নিত ার ম যহদ যুদ্ধ করনত কাঈনক বাধ্য করা , তার জ য যুদ্ধ করা 

জানয নব  া। বরং তার ঈপর াহজব নব স্ত্র নভনঙ নিা এবং  যাভানব হ ত 

া পযেন্ত বধ্যেধ্ারে করা। ুতরাং আামী লরীা নেনক নবর ন যাা ন াবাহ ীর 
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ানে হমন মুমা নদর হবরুনদ্ধ বাধ্য ন যুদ্ধ করা বযহির জ য কীভানব জানয নব?? 

নযম , যাকাত স্বীকারকারী  মুরতাদ প্রমুখনদর ানে হমন। তএব, নদাদাতীতভানব 

তার জ য াহজব না, ন মদান  ঈপহিত নত বাধ্য ন নয  হকছুনতআ যুদ্ধ  া কনর; 

যহদ মুমা গে তানক তযা কনর। নযমহ ভানব কানিররা যহদ কাঈনক মদান  হগন 

মুমা নদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করনত বাধ্য কনর। এমহ ভানব নকান া মুহমনক পর 

মুহমনক তযা করনত বাধ্য কনর, মস্ত মুমান র ঐকমনতয তার জ য তানক তযা করা 

ববধ্ নব  া। কারে, একজ  হ ষ্পাপ বযহিনক তযা কনর হ নজনক বাাঁচান া তার জ য 

জানয  ।‛ (মাজমূঈ িাতাা, ২৮/৩৩৮-৩৩৯ পৃ.)  

ারকো: নকান া মুমা  যহদ এম  পহরহিহতর মুনখামুহখ  নয, তানক তযা করা নব বা 

ঙ্গাহ  করা নব বা কহি  লাহস্ত নদা নব; তান কানিরনদর হ যোত  এড়ান ার জ য 

হকছু নতাানমাহদ বাকয বা তার জ য ববধ্। তনব এম  নকান া কাজ করা তার জ য ববধ্ 

 , যা তানদর নযাহগতা  বা নকান া নগা ানর কাজ  েবা নকান াভানব নকান া 

মুমান র হবরুনদ্ধ তানদরনক াাযয করা, তযা করা বা যুদ্ধ করা । বরং ঈিম না, 

হ যোত  ন যাা; যহদ এটা তার তযা পযেন্ত গড়া। 
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০২. কানিরনদর ানে লত্রুতা নপাে এবং তানদর বনু্ধত্ব বজে : 

ক. অল্লা  তাাঁর রাূনর হবনরাহধ্তাকারীনদর ানে বনু্ধত্ব করার 

বযাপানর হ নধ্াজ্ঞা: 
অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

َ َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آََّ  ُىْم َأْو أَبْ َناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشًنَتَ ُهْم ءَ َّلَّ َتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن ََِّّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللَّ

َمَاَن َوأَيََّدُىم ِبُروٍح مِّْنُو َويُْدِخُ ُهْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمن ََتِْتَها اَْلَ  ُهْم ُأولََِٰئَك َكَتَب ِف قُ ُ وِِبُِم اإْلِ ُ َعن ْ نْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اَّللَّ

 ﴾ٕٕولََِٰئَك ِحْزُب اَّللَِّ َأََّل ِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلُ ْفِ ُحوَن ﴿اجملادلة: َوَرُضوا َعْنُو أُ 

‚যাাঁরা অল্লা  পরকান হবশ্বা কনর, তাাঁনদরনক অপহ  অল্লা  তাাঁর রাূনর 

হবরুদ্ধাচরেকারীনদর ানে বনু্ধত্ব করনত নদখনব   া, যহদ তারা তাাঁনদর হপতা, পুে, ভ্রাতা 

েবা জ্ঞাহত-নগাষ্ঠী । তাাঁনদর ন্তনর অল্লা ইমা নক ুদৃঢ় কনর হদননছ  এবং 

তাাঁনদরনক তাাঁর পক্ষ নত রূ িারা লহিলাী কনরনছ । হতহ  তাাঁনদরনক জািানত দাহখ 

করানব , যার তনদনল  দী প্রবাহত। তাাঁরা তো হচরকা োকনব। অল্লা তাাঁনদর প্রহত 

ন্তুষ্ট এবং তাাঁরা অল্লার প্রহত ন্তুষ্ট। তাাঁরাআ অল্লার দ। নজন  নরখ, অল্লার দআ 

িকাম নব।‛(ূরা মুজাদাা: ২২) 

আবন  কাীর র. এ অানতর বযাখযা বন , অল্লার বােী  َْوَلْو َكانُوا آَََّءُىم ‚যহদ তারা 

তাাঁনদর হপতা ‛ এ বযাপানর বা , এ অানতর এ ংলহট  াহয ননছ াাবী অবু 
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ঈবাদা রাহয. এর বযাপানর, হযহ  বদর যুনদ্ধ তাাঁর হপতানক তযা কনরহছন ।  َْأْو أَبْ َناَءُىم 

‚েবা তাাঁনদর পুে ‛  াহয ননছ অবু বকর হদ্দীক রাহয. এর বযাপানর, হযহ  নহদ  

তাাঁর পুে অদুেরর রমা নক তযা করনত ম ি কনরহছন ।  َْأْو ِإْخَوانَ ُهم ‚েবা তাাঁনদর ভ্রাতা 

‛  াহয ননছ মুঅব আবন  ঈমাআর রাহয. এর বযাপানর, হযহ  নহদ  তাাঁর ভাআ ঈবাআদ 

আবন  ঈমাআরনক তযা কনরহছন ।  َْأْو َعِشًنَتَ ُهم ‚েবা তাাঁনদর নগাষ্ঠী ‛  াহয ননছ 

ঈমর রাহয. এর বযাপানর, হযহ  নহদ  তাাঁর এক অত্মীনক তযা কনরহছন । এবং ামযা, 

অী  ঈবাদা আবন  াহর রাহয. এর বযাপানর, যারা নহদ  ঈতবা, লাবা  াীদ 

আবন  ঈতবানক তযা কনরহছন । অল্লা তা‘অাআ বেজ্ঞ।  

(আবন  কাীর র. বন ) অমার মনত, বদর যুনদ্ধর বদাদীনদর বযাপানর রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআহ া াল্লাম মুমা নদর ানে নয পরামলে কনরহছন , নআ পরামলে এ 

অানতর ন্তভুেি। তখ  অবু বকর রাহয. মুহিপে ন ার পরামলে হদনহছন ; নয  

ম্পনদর মাধ্যনম মুমা নদর লহি বৃহদ্ধ করা যা। বদাদীরা হছ তাাঁনদর ভাআ-নবরাদার  

অত্মীস্বজ । নত পানর অল্লা তা‘অা তানদরনক হদাাত হদন নদনব । ঈমর রাহয. 

বন , ‚অবু বকর নয মত বযি কনরনছ , তার ানে অহম একমত  আ। অপহ  মুকনক 

(ঈমর রাহয. এর অত্মী) অমার ানত ঈহিন হদ , অহম তানক তযা কহর। অর অীর 

ানত অকীনক হদ । মুনকর ানত মুকনক হদ । যানত অল্লা তা‘অা জা নত পানর  

নয, অমানদর ন্তনর মুলহরকনদর জ য নকান া া ুভূহত ন আ।...‛ এভানব পুনরা ঘট া। 
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আবন  অব্বা রাহয. বন , অল্লা তাাঁনদরনক হজবরাই এর মাধ্যনম াাযয কনরনছ । 

েোব তানদরনক লহিলাী কনরনছ । অল্লার বােী-  ُُهْم َوَرُضوا َعْنو  অল্লা তাাঁনদর‚ َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

প্রহত ন্তুষ্ট, তাাঁরা অল্লার প্রহত ন্তুষ্ট‛ এর বযাখযা হতহ  বন , এহটর গূঢ় রয না, 

তারা যখ  অল্লার ন্তুহষ্টর ঈনদ্দনলয অত্মীস্বজন র প্রহত ন্তুষ্ট ন , অল্লা তা‘অা 

তার হবহ মন তাাঁনদর প্রহত ন্তুষ্ট ন  এবং তাাঁনদরনক ন্তুষ্ট করন ।‛ (তািীনর আবন  

কাীর: ৪/৩৩০-৩৩১) 

মা  অল্লা ুবা াহু া তা‘অা  যে আরলাদ কনরনছ - 

َقِّ َُيْرُِجوَن الرَُّسوَل ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُ ْ ُقوَن ِإلَْيِهم َِّْلَ َودَِّة َوَقْد كَ  ْْ َا َجاءَُكم مَِّن ا َفُروا ِِ

ُكْم َأن تُ ْؤِمُنوا ََِّّللَِّ رَبُِّكْم ِإن كُ  َا َأخْ َوِإَيَّ ُتْم نُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِف َسِبيِ ي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِت ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهم َِّْلَ َودَِّة َوَأََن َأْعَ ُم ِِ َفي ْ

ْم َأْعَداًء َويَ ْبُسُطوا ِإلَْيُكْم ﴾ ِإن يَ ثْ َقُفوُكْم َيُكونُوا َلكُ َٔوَما َأْعَ نُتْم َوَمن يَ ْفَعْ ُو ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل ﴿امل تحنة: 

َنُكْم  ﴾ٕأَْيِديَ ُهْم َوأَْلِسنَ تَ ُهم َِّلسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن ﴿امل تحنة:  َلن تَنَفَعُكْم َأْرَحاُمُكْم َوََّل َأْوََّلدُُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يَ ْفِصُل بَ ي ْ

َا تَ ْعَ ُ وَن َبِصًٌن ﴿امل تحنة:  ِِ ُ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْ َراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإَنَّ بُ َرآُء ِمنُكْم  ﴾َٖواَّللَّ

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا حَ  نَ َنا َوبَ ي ْ َٰ َوِِمَّا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْرََن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ تُ ْؤِمُنوا ََِّّللَِّ َوْحَدُه ِإَّلَّ قَ ْوَل ِإبْ َراِىيَم َّتَّ

رَب ََّنا  ﴾َٗنا َوِإلَْيَك اْلَ ِصًُن ﴿امل تحنة: َِلَبِيِو ََلَْستَ ْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِ ُك َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمن َشْيٍء رَّب ََّنا َع َْيَك تَ وَكَّْ َنا َوِإلَْيَك أَنَ ب ْ 

َنةً  َِكيُم ﴿امل تحنة:  ََّل ََتَْعْ َنا ِفت ْ ْْ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّ ن   ﴾٘لِّ َِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَب ََّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز ا

َِ يُد ﴿امل ْْ َ ُىَو اْلَغيِنُّ ا َ َواْليَ ْوَم اَْلِخَر َوَمن يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اَّللَّ َنُكْم َوبَ ٌْنَ الَِّذيَن  ﴾ٙ تحنة: َكاَن يَ ْرُجو اَّللَّ ُ َأن َُيَْعَل بَ ي ْ َعَسى اَّللَّ

ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿امل تحنة:  ُ َقِديٌر َواَّللَّ ُهم مََّودًَّة َواَّللَّ يِن َومَلْ َُيْرُِجوُكم  ﴾َٚعاَديْ ُتم مِّن ْ ُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يُ َقاتُِ وُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ َّلَّ يَ ن ْ
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َ ُيُِبُّ اْلُ ْقِسِطٌَن ﴿امل تحنة: مِّن دِ  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُ وُكْم ِف  ﴾ََٛيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُىْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللَّ َهاُكُم اَّللَّ َا يَ ن ْ ِإَّنَّ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َوظَاَىُروا َعَ ىَٰ ِإْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّْوُىْم  َّاِلُ وَن ﴿امل تحنة: الدِّ ُْم فَُأولََِٰئَك ُىُم ال  ﴾َٜوَمن يَ تَ َوَلَّ

‚ন মু’হম গে! নতামরা অমার  নতামানদর লত্রুনক বনু্ধরূনপ গ্রে কনরা  া। নতামরা নতা 

তানদর প্রহত বনু্ধনত্বর বাতো পািা; েচ নয তয নতামানদর কানছ অগম  কনরনছ, তারা তা 

স্বীকার কনরনছ। তারা রাূনক  নতামানদরনক বহষ্কার কনরনছ এ কারনে নয, নতামরা 

নতামানদর পা কতোর প্রহত হবশ্বা রাখ। যহদ নতামরা অমার ন্তুহষ্ট ানভর জ য এবং 

অমার পনে হজাদ করার জ য নবর ন োক; তনব নক  তানদর ানে নগাপন  বনু্ধত্ব 

করছ? নতামরা যা নগাপ  কর এবং যা প্রকাল কর, তা অহম মযক বগত। নতামানদর 

মনধ্য নয এটা কনর, ন রপে নেনক হবচুযত ন যা। নতামানদরনক করতগত করনত 

পারন তারা নতামানদর লত্রু ন যানব এবং মদাদ ঈনদ্দনলয নতামানদর প্রহত বাহু  র া 

প্রাহরত করনব এবং চাআনব নয, নকান ারূনপ নতামরা কানির ন যা। নতামানদর 

অত্মী-স্বজ   ন্তা -ন্তুহত হকামনতর হদ  নকান া ঈপকানর অনব  া। হতহ  নতামানদর 

মনধ্য িাাা করনব । নতামরা যা কর, অল্লা তা নদনখ । নতামানদর জ য আবরাীম  

তাাঁর ঙ্গীগনের মনধ্য রননছ ঈিম অদলে। তাাঁরা তাাঁনদর ম্প্রদানক বনহছ, নতামানদর 

ানে এবং নতামরা অল্লার পহরবনতে যার আবাদত কর, তার ানে অমানদর নকান া ম্পকে 

ন আ। অমরা নতামানদর মাহ   া। নতামরা এক অল্লার প্রহত হবশ্বা িাপ   া করন 

নতামানদর মনধ্য  অমানদর মনধ্য হচরলত্রুতা োকনব। হকন্তু আবরাীনমর ঈহি তাাঁর হপতার 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

ঈনদ্দনলয এর বযহতক্রম, হতহ  বনহছন , অহম বলযআ নতামার জ য ক্ষমা প্রােে া করব। 

নতামার ঈপকানরর জ য অল্লার কানছ অমার অর হকছু করার ন আ। ন অমানদর 

পা কতো! অমরা নতামারআ ঈপর ভরা কনরহছ, নতামারআ হদনক মুখ কনরহছ এবং নতামারআ 

হ কট অমানদর প্রতযাবতে । ন অমানদর পা কতো! তুহম অমানদরনক কানিরনদর জ য 

পরীক্ষার পাে কনরা  া। ন অমানদর পা কতো! অমানদর ক্ষমা কর। হ িআ তুহম 

পরাক্রমলাী, প্রজ্ঞাম। নতামরা যারা অল্লা  পরকা প্রতযালা কর, নতামানদর জ য 

তানদর মনধ্য ঈিম অদলে রননছ। অর নয মুখ হিহরন ন , তার জা া ঈহচত নয, অল্লা 

ভাবমুি, প্রলংাে। যারা নতামানদর লত্রু, ম্ভবত অল্লা তানদর মনধ্য  নতামানদর মনধ্য 

বনু্ধত্ব ৃহষ্ট কনর নদনব । অল্লা বেলহিমা  এবং অল্লা ক্ষমালী, করুোম। িীন র 

বযাপানর যারা নতামানদর হবরুনদ্ধ ড়াআ কনরহ  এবং নতামানদরনক নদল নেনক বহষৃ্কত 

কনরহ , তানদর প্রহত দাচরে  আ াি করনত অল্লা নতামানদরনক হ নধ্ কনর   া। 

হ িআ অল্লা আ ািকারীনদরনক ভানাবান । অল্লা নকব তানদর ানে বনু্ধত্ব করনত 

হ নধ্ কনর , যারা ধ্নমের বযাপানর নতামানদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনরনছ, নতামানদরনক নদল নেনক 

বহষ্কার কনরনছ এবং বহষ্কারকানযে াতা কনরনছ। যারা তানদর ানে বনু্ধত্ব কনর তারাআ 

জাহম।‛ (ূরা মুমতাহ া: ১-৯) 

আবন  কাীর র. বন , পহবে এ ূরার প্রেমাংল বতীেে ার নপ্রক্ষাপট হছ াহতব 

আবন  অবী বাতাঅ রাহয. এর ঘট া। আমাম অমাদ র. বন , বাদুল্লা আবন  অবী 
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রাহি তাাঁনক জাহ ননছ  নয, হতহ  অী রাহয. নক বনত শুন নছ , রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ 

া াল্লাম অমানক, জুবাআর  হমকদাদনক পািান  এবং বন - ‚এখ আ রা া ন 

রজান খানখ নপৌঁনছ যা। নখান  একজ  ঈষ্ট্রানরাী  ারীনক পানব, যার কানছ একহট হচহি 

অনছ। তার কাছ নেনক তা হ ন এ।‛ 

অমরা নঘাড়া চনড় দ্রুত নবনগ রা া াম এবং রজান খানখ নপৌঁছাম। নখান  নআ 

ঈষ্ট্রানরাী  ারীনক নপন নগাম।  

অমরা বাম, ‚হচহি নবর কর।‛  

ন ব, ‚অমার কানছ নকান া হচহি ন আ।‛  

অমরা বাম, ‚ হচহি নবর কর,  নতা অমরা কাপড় খুন তল্লাহল করব।‛ 

অী রাহয. বন , তখ  ন তার মাোর ঝুাঁহট নেনক হচহিহট নবর কনর হদ। অমরা হচহি 

হ ন রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম এর কানছ হিনর এাম। নআ হচহিনত নখা হছ, 

‚াহতব আবন  অবী বাতাঅ এর পক্ষ নেনক মক্কার কনকজ  মুলহরনকর প্রহত।‛ তানত 

হতহ  রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর হকছু বযাপার তানদরনক জাহ ন হদননছ । 

তখ  রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম তাাঁনক বন , ‚াহতব এহট কী?‛  

হতহ  বন , ‚অমার বযাপানর জহদ নকান া হদ্ধান্ত ন নব   া। অহম কুরাআল বংনলর 

ঘহ ষ্ঠ হছাম; তনব অ কুরাআল হছাম  া। অপ ার ানে নয ক মুাহজর অনছ , 
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মক্কা তাাঁনদর ন ক অত্মী-স্বজ  অনছ, যারা তাাঁনদর পহরবার পহরজ নক ুরক্ষা নদ। 

নযনতু তানদর ানে অমার নকান া বংলী ম্পকে ন আ, তাআ অহম চাআহছাম নয, পহরবার 

পহরজ নক বাাঁচান ার জ য তানদর ানে এম  ম্পকে কহর। অহম কুিরী হকংবা অমার িী  

পহরতযাগ কনর এ কাজ কহরহ  অর আাম গ্রনের পর কুিনরর প্রহত ন্তুষ্ট ন 

কহরহ ।‛  

তখ  রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম বন , ‚হ িআ ন নতামানদরনক তয 

বননছ।‛ 

ঈমর রাহয. বন , ‚অমানক  ুমহত হদ । এ মু াহিনকর গদো  ঈহড়ন হদআ।‛  

রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম বন , ‚ন হ িআ বদর যুনদ্ধ ংলগ্রে কনরনছ। 

অর হ িআ অল্লা বদরী াাবীনদর বযাপানর বগত রননছ । অল্লা তা‘অা বন 

হদননছ , নতামরা যা-আ আো কর। কারে অহম নতামানদরনক ক্ষমা কনর হদনহছ।‛ 

এভানবআ আবন  মাজা বযতীত মুাহদ্দীন  নকরাম বেে া কনরনছ । তনব আবন  মাজা র. 

ুহিা  আবন  ঈাআ া বযতীত  য ূনে াদীহট বেে া কনরনছ । 

ূে: ী বুখারী, াদী  ং-৩০০৭, ী মুহম, াদী  ং- ১৪৯৪, ু ান  অবু দাঈদ, 

াদী  ং-২৬৫০, ু ান  হতরহমযী, াদী  ং-৩৩০৫, ু ান  কুবরা, াদী  ং-১১৫৮৫ 
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আমাম বুখারী র. মাগাযী ধ্যান বৃহদ্ধ কনরনছ  নয, এ (ঘট ার) নপ্রহক্ষনত ূরাহট বতীেে 

। (ী বুখারী, াদী  ং-৪২৭৪)  

 آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكمْ  ََي أَي َُّها الَِّذينَ 

‚ন মু’হম গে! নতামরা অমার  নতামানদর লত্রুনক বনু্ধরূনপ গ্রে কনরা  া।‛  

অল্লা তা‘অা তাাঁর মু’হম  বাদাদানদরনক কানিরনদর বকট করা, লত্রুতা নপাে করা, 

তানদর ানে ববরী া  তানদর নেনক মুি োকার হ নদেল হদননছ ; হতহ  বননছ - 

 َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْ َراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإَنَّ بُ َرآُء ِمنُكمْ 

‚নতামানদর জ য রননছ আবরাীম  তাাঁর ঙ্গীনদর মানঝ ঈিম অদলে। যখ  তাাঁরা স্বী 

জাহতনক বন , অমরা নতামানদর নেনক পহবে।‛ 

েোব অমরা নতামানদর নেনক পহবেতা নঘাো করহছ। 

 َوِِمَّا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْرََن ِبُكمْ 

‚এবং অল্লা বযতীত নতামরা যানদর ঈপা া কর, তানদর নেনক। অমরা নতামানদরনক 

স্বীকার কহর।‛ েোব নতামানদর ধ্মে  মতবাদনক। 

َنُكُم اْلَعَداوَ  نَ َنا َوبَ ي ْ  ُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًداَوَبَدا بَ ي ْ

‚অর অমানদর  নতামানদর মানঝ হচরকা লত্রুতা  হবনি োকনব।‛  
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েোব, এখ  নেনক নতামানদর  অমানদর মানঝ লত্রুতা  হবনি শুরু ননছ, যতহদ  

নতামরা কুিরীর ঈপর ট োকনব, ততহদ  এ লত্রুতা  হবনি োকনব। অমরা বেদা 

নতামানদর নেনক মুি োকব এবং নতামানদর প্রহত হবনি নপাে করব। 

َٰ تُ ْؤِمُنوا ََِّّللَِّ َوْحَدهُ   َحَّتَّ

‚যতহদ  পযেন্ত এক অল্লার প্রহত হবশ্বা িাপ   া করনব।‛ 

েোব যতহদ  নতামরা একত্ববাদী ন এক অল্লার আবাদত  া করনব, যাাঁর নকান া লরীক 

ন আ এবং যতহদ  অল্লার ানে মূহতে-প্রহতমা যানদর আবাদত কর, তানদর নেনক পৃেক  া 

নব।‛ (তািীনর আবন  কাীর, ৪/৩৪৫-৩৪৯ পৃ.)  

ُ َعَ ْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمَن اَْلِخَرِة َكَ ا يَِئَس   اْلُكفَّاُر ِمْن َأْبَحاِب اْلُقُبورِ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب اَّللَّ

‚ন মু’হম গে! অল্লা নয জাহতর প্রহত রুষ্ট, নতামরা তানদর ানে বনু্ধত্ব কনরা  া। তারা 

পরকা ম্পনকে হ রাল ন নগনছ, নযম  কবরি কানিররা হ রাল ন নগনছ। 

আমাম কুরতুবী র বন , অল্লার বােী- 

ُ َعَ ْيِهمْ   ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب اَّللَّ

‚ন মু’হম গে! অল্লা নয জাহতর প্রহত রুষ্ট নতামরা তানদর ানে বনু্ধত্ব কনরা  া।‛ 

েোব আাহুদীনদর ানে নতামরা বনু্ধত্ব কনরা  া।  
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মূ বযাপারহট না, হকছু গরীব মুমা  আাহুদীনদরনক মুমা নদর তেয জাহ ন তানদর 

ানে ুম্পকে রাখত। হবহ মন তারা হকছু লয নপত। এখান  তানদরনক এ কাজ নেনক 

হ নধ্ করা ননছ। 

বা , অল্লা তা‘অা ঈি ূরা একআ হব হদন শুরু কনর ন হব হদনআ নল 

কনরনছ । অর তা না কানিরনদর বনু্ধত্ব বজে  করা। এখান  াহতব আবন  অবী বাতাঅ 

এবং  যনদরনক ঈনদ্দলয করা ননছ। 

আবন  অব্বা রাহয. বন - 

 { أي َّل توالوىم وَّل تنابحوىم، رجع تعاَل بطولو وفض و ع ى حاطب بن أِب ب تعةآَمُنوا ََّل تَ تَ َولَّْوا  ََي أَي َُّها الَِّذينَ  {

 ন মু’হম গে! নতামরা বনু্ধত্ব কনরা  া।‛ েোব, তানদর ানে ন্তরঙ্গ‚ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَ َولَّْوا

না  া এবং তানদর কযােকামী না  া। অল্লা তা‘অা স্বী দা   ুগ্রন াহতব 

আবন  অবী বাতাঅনক ক্ষমা কনরনছ ।‛ (তািীনর কুরতুবী, ১৮/৭৬)  

খ. অল্লা ুবা াহু া তা‘অা অমানদরনক জাহ ন হদননছ , 

‚কানিররা বেদা মুমা নদর প্রহত লত্রুতাপরাে ন োনক।‛ 
মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾٘ٓٔ﴿البقرة:  …ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َوََّل اْلُ ْشرِِكٌَن َأن يُ نَ زََّل َعَ ْيُكم مِّْن َخًْنٍ مِّن رَّبُِّكْم مَّا يَ َودُّ الَّ 
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‚অন-হকতাবনদর মনধ্য যারা কানির  মুলহরকরা চা  া নয, নতামানদর পা কতোর 

পক্ষ নেনক নতামানদর প্রহত নকান া কযাে বতীেে নাক।‛ (ূরা বাকারা: ১০৫) 

 ﴾ ٜٓٔ﴿البقرة:  …َودَّ َكِثًٌن مِّْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكم مِّن بَ ْعِد ِإَمَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا مِّْن ِعنِد أَنُفِسِهم 

‚অন হকতাবনদর ন নকআ প্রহতহংাবলত চা নয, নতামরা মুমা  ার পর 

নতামানদরনক যহদ নকান া রকনম কানির বাহ ন হদনত পারত।‛ (ূরা বাকারা: ১০৯) 

হতহ  অর আরলাদ কনরনছ - 

َوِإَذا َخَ ْوا َعضُّوا َعَ ْيُكُم اَْلَََنِمَل ِمَن اْلَغْيِظ  َىا أَنُتْم ُأوََّلِء َتُِبُّونَ ُهْم َوََّل ُيُِبُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن َِّْلِكَتاِب ُك ِِّو َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّا

َ َعِ يٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ﴿آلُقْل ُموتُ  ُِِكْم ِإنَّ اَّللَّ ﴾ ِإن ََتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يَ ْفَرُحوا ٜٔٔع ران:  وا بَِغْي

َا يَ ْعَ ُ وَن ُمُِي ِِ َ ًئا ِإنَّ اَّللَّ  ﴾ٕٓٔع ران:  ٌط ﴿آلِِبَا َوِإن َتْصِِبُوا َوتَ ت َُّقوا ََّل َيُضرُُّكْم َكْيُدُىْم َشي ْ

‚নদখ, নতামরাআ তানদর ভাবানা। হকন্তু তারা নতামানদর প্রহত নমানট দভাব নপাে কনর 

 া। অর নতামরা মস্ত হকতানবআ হবশ্বা কর; েচ তারা যখ  নতামানদর ংস্পনলে অন 

তখ  বন, অমরা ইমা  এন হছ। পক্ষান্তনর তারা যখ  পৃেক ন যা, তখ  নতামানদর 

ঈপর হবনিবলত অঙু কামড়ানত োনক। বু , নতামানদর অনক্রানল নতামরাআ মর। অর 

ন্তনর যা হকছু অনছ, অল্লা তা ভানাআ জান  । নতামানদর যহদ নকান া মঙ্গ ; তান 

তা তানদরনক কষ্ট নদ। অর নতামানদর যহদ মঙ্গ ; তান তারা অ হদাদত । 

নতামরা যহদ বধ্যেলী  এবং মুিাকী ; তনব তানদর ড়যন্ত্র নতামানদর হকছুআ করনত 
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পারনব  া। হ িআ তারা যা হকছু কনর, ন মস্তআ অল্লার অনি রননছ।‛ (ূরা অন-

আমরা : ১১৯-১২০) 

অল্লামা কুরতুবী র. বন ,  

واملعىن ِف اَلية: أن من كانت ىذه بفتو من شدة العداوة واْقد والفرح بنزول الشدائد ع ى املؤمنٌن مل يكن أىًَل َلن 

 خذ بطانة، َّلسي ا ِف ىذا اَلمر اْلسيم من اْلهاد الذي ىو مَلك الدنيا واَلخرةيت

‚অানতর ঈনদ্দলয না, যার মনধ্য লত্রুতা, হবনি, মু’হম রা হবপনদ পড়ন খুহল া- 

এব োকনব, ন কখন া ন্তরঙ্গ বনু্ধ ার নযাগয  । হবনলত হজানদর মনতা এ 

গুরুত্বপূেে কানজ, নযহট দুহ া-অহখরানতর খুাঁহট স্বরূপ।‛ (তািীনর কুরতুবী, ৪/১৮১-১৮৩ 

পৃ.)  

গ. নতমহ ভানব অল্লা অমানদরনক জাহ ন হদননছ , ‚যতহদ  

মু’হম গে ইমান র ঈপর োকনব , ততহদ  তারা মু’হম নদর প্রহত ন্তুষ্ট 

নব  া।‛ 
অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

َٰ تَ تَِّبَع ِم َّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُىَدى اَّللَِّ ُىَو اَْلَُدىَٰ َولَِئِن ات َّبَ ْعَت َأْىَواَءُىم بَ ْعَد الَِّذيَوَلن تَ ْرَضىَٰ َعنَك اْليَ ُهوُد َوََّل النَّ  َجاَءَك  َصاَرىَٰ َحَّتَّ

 ﴾ِٕٓٔمَن اْلِعْ ِم َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمن َوِلٍّ َوََّل َنِصًٍن ﴿البقرة: 
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‚আাহুদী  হিস্টা রা কখন াআ অপ ার প্রহত ন্তুষ্ট নব  া, নয পযেন্ত  া অপহ  তানদর 

ধ্নমের  ুরে কনর । বন হদ  নয, হ িআ অল্লা প্রদহলেত পেআ প্রকৃত পে। যহদ 

অপহ  তানদর অকাক্সক্ষামূনর  ুরে কনর , ঐ জ্ঞা  ানভর পর, যা অপ ার কানছ 

নপৌঁনছনছ; তনব নকঈ অল্লার কব নেনক অপ ার ঈদ্ধারকারী  াাযযকারী োকনব  া।‛ 

(ূরা বাকারা: ১২০) 

ঘ. বরং তারা ইমা  অ ার পর মু’হম নদরনক অবার কানির বাহ ন 

নিনত চা: 
অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

 ﴾ٓٓٔع ران:  لرِيَن ﴿آََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيُعوا َفرِيًقا مَِّن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يَ ُردُّوُكم بَ ْعَد ِإَمَاِنُكْم َكافِ 

‚ন ইমা দারগে! নতামরা যহদ অন হকতাবনদর নকান া দনর অ ুগতয কর; তান 

নতামানদর ইমা  অ ার পর তারা নতামানদরনক কানিনর পহরেত কনর ছাড়নব।‛ (ূরা 

অন-আমরা : ১০০) 

হতহ  অর আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾ٜٗٔع ران:  وُكْم َعَ ىَٰ َأْعَقاِبُكْم فَ َتنَقِ ُبوا َخاِسرِيَن ﴿آلََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّ 

‚ন মু’হম গে! নতামরা যহদ কানিরনদর অ ুগতয কর; তান তারা নতামানদরনক নপছন  

হিহরন নদনব; তানত নতামরা ক্ষহতর মু্মখী  ন পড়নব।‛ (ূরা অন-আমরা : ১৪৯) 
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আবন  জারীর ত্ববারী র. বন , এ অাত িারা অল্লা তা‘অার ঈনদ্দলয না, ন 

নাকক! যারা অল্লার ঙ্গীকার, তাাঁর লাহস্ত  অনদল-হ ননধ্র বযাপানর অল্লা  তাাঁর 

রাূনক তযবাদী নজন ছ, ِإن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا ‚নতামরা যহদ কানিরনদর অ ুগতয কর‛ 

েোব, নযব আাহুদী   াারা নতামানদর  বী মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর 

 বুাতনক স্বীকার কনর, তারা নতামানদরনক যা অনদল-হ নধ্ কনর; নতামরা যহদ ন 

নক্ষনে তানদর মতামতনক গ্রে কর এবং নয হবন নতামরা ধ্ারো কর নয, তারা নতামানদর 

কযােকামী, ঈি বযাপানর যহদ তানদর কাছ নেনক কযাে কাম া কর; তনব  ُكْم َع َٰى َأْعَقاِبُكمْ يَ ُردُّو   

‚রা নতামানদরনক নপছন  হিহরন নদনব‛ েোব অল্লা বন , তারা নতামানদরনক ইমা  

অ ার পর মুরতাদ বাহ ন ছাড়নব। আাম গ্রনের পর অল্লা, তাাঁর হ দলে াবহ এবং 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লামনক স্বীকার কহরন ছাড়নব। িন  َاِسرِينَ فَ َتنَقِ ُبوا خ  ‚তানত 

নতামরা ক্ষহতর মু্মখী  ন পড়নব‛ েোব নতামানদরনক নয ইমা   িীন র প্রহত অল্লা 

তা‘অা পে প্রদলে  কনরনছ , তা নেনক নতামরা নর যানব।  ََخاِسرِين ‚ক্ষহতগ্রি ন‛ েোব 

নতামরা ধ্বংপ্রাপ্ত ন, হ নজনদর ক্ষহত হ নজরাআ কনরছ এবং হ নজনদর িী  নেনক পেভ্রষ্ট 

ন নগছ। খুআনছ নতামানদর দুহ া  অহখরাত। এ অানতর মাধ্যনম মু’হম নদরনক 

কানিরনদর মনতর অ ুগতয করনত এবং তানদর ধ্নমের কযাে কাম া করনত হ নধ্ করা 

ননছ।‛ (তািীনর ত্ববারী, ৪/১২২-১২৩ পৃ.) 
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ঙ. অল্লা তা‘অার ভানাবাা, মু’হম নদর ানে ন্তরঙ্গতা এবং হজাদ 

িী াবীহল্লার মানঝ ম্পকে: 
মু’হম নদর ানে বনু্ধত্ব এবং কানিরনদর ানে লত্রুতা নপানের বযাপানর লরীার হুকুম 

বেে া করার পর অল্লা তা‘অার প্রহত মুব্বত  হজানদর মধ্যকার গভীর ম্পকে হবক 

লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. এর কোহট হুবহু ঈনল্লখ করাআ নে মন  করহছ।  

আবন  তাআহমা র. বন - 

واسم ابة فيو إطَلق وع وم، فإن املؤمن ُيب هللا وُيب رس و وأنبياءه وعباده املؤمنٌن وإن كان ذلك من ُمبة هللا، وإن  

والتبتل  كانت ابة اليت  َّل يستحقها غًنه، ف هذا جاءت ُمبة هللا مذكورة ِا َيتص بو سبحانو من العبادة واإلَنبة إليو

 .لو وحنو ذلك، فكل ىذه اَلَساء تتض ن ُمبة هللا سبحانو وتعاَل

ر ُث إنو كان بٌنَّ أن ُمبتو أبل الدين فقد بٌنَّ أن ك ال الدين بك اَلا، ونقصو بنقصها، فإن النِب ملسو هيلع هللا ىلص قال" رأس اَلم

 .خِب أن اْلهاد ذورة سنام الع ل، وىو أعَله وأشرفواإلسَلم، وع وده الصَلة، وذروة سنامو اْلهاد ِف سبيل هللا"، فأ

‘মুব্বত লদেরহট অরহবনত বযাপক নেে বযবহৃত । কারে, মু’হম  অল্লানক ভানাবান, 

তাাঁর  বী-রাূগে  মু’হম  বাদাদানদরনক ভানাবান; যহদ নাক  া তা অল্লা তা‘অার 

ভানাবাারআ ংল। যহদ নয ভানাবাার কদার অল্লা তা‘অা, নআ ভানাবাার 

কদার অল্লা ছাড়া নকঈ নত পানর  া। তাআ নতা নযগুনা অল্লার ানে খা বা হ হদেষ্ট 

ন ব িান  অল্লার ভানাবাার কো এননছ। নযম , আবাদত, তাবা, অল্লার প্রহত 

একাগ্রতা আতযাহদ। এব লদের অল্লা তা‘অার ভানাবাার পহরচাক। এরপর হতহ  বন , 
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অল্লার ভানাবাা িীন র মূহভহি। এ ভানাবাা পূেে নআ িী  পূেে । এ ভানাবাার 

পূেে ন িী  পূেে । কারে,  বী াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম বননছ -  

ْسََلُم، َوَعُ وُدُه الصَََّلُة ، َوِذْرَوُة َسَناِمِو اْلَِْهاُد ِف َسبِ   يِل اَّللَِّ رَْأُس اَْلَْمِر اإْلِ

‚আাম না হলর।  ামাজ না তার খুাঁহট। অর তার িতার চূড়া না হজাদ িী 

াবীহল্লা।‛ বা ননছ, কানজর লীে-চূড়া না হজাদ। এটাআ ঈিম  ম্মা জ ক 

কাজ।’  

অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

 َْْ َاجِّ َوِعَ ارََة اْلَ ْسِجِد ا ْْ ُ ََّل َأَجَعْ ُتْم ِسَقايََة ا َراِم َكَ ْن آَمَن ََِّّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلِخِر َوَجاَىَد ِف َسِبيِل اَّللَِّ ََّل َيْستَ ُووَن ِعنَد اَّللَِّ َواَّللَّ

َّاِلِ ٌَن ﴿التوبة:  َُِم َدرََجًة ِعنَد اَّللَِّ ﴾ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ ِِبَْمَواَِلِْم َوأَنُفسِ ٜٔيَ ْهِدي اْلَقْوَم ال ِهْم َأْع

 ﴾َٕٓوُأولََِٰئَك ُىُم اْلَفائُِزوَن ﴿التوبة: 

‚নতামরা হক াজ্বীনদর পাহ  রবরা  মাহজদু ারাম রক্ষোনবক্ষেনক নআ নানকর 

মা  মন  কর, যারা অল্লা  নল হদন র প্রহত ইমা  অন  এবং অল্লার পনে হজাদ 

কনর? অল্লার কানছ তারা মা   । অর অল্লা জাহম নাকনদর পেপ্রদলে  কনর   া। 

যাাঁরা ইমা  এন নছ, হজরত কনর এবং অল্লার পনে হ নজনদর জা   মা হদন হজাদ 

কনর; অল্লার কানছ তাাঁরা মযোদা নেষ্ঠ অর তাাঁরাআ িকাম। তাাঁনদর প্রহতপাক ুংবাদ 

হদনে , স্বী দা  নন্তানর এবং জািানতর, নখান  অনছ তাাঁনদর জ য িাী লাহন্ত। 
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তো তারা হচরহদ  োকনব। হ ঃনদাদন অল্লার কানছ অনছ মাপুরস্কার।‛ (ূরা তাবা: 

১৯-২০) 

হজাদ  মুজাহনদর িযীত ংক্রান্ত অাত  াদী ংখয। এটা প্রমাহেত নয, হজাদআ 

বাদাদার জ য বনচন ঈিম আবাদত। অর হজাদআ না অল্লার প্রহত পূেে ভানাবাার 

প্রমাে। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ُم مِّنُكْم فَُأولََِٰئَك ُىُم ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا آََّءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَ ى اإْلِ  َمَاِن َوَمن يَ تَ َوَلَّ

َّاِلُ وَن ﴿التوبة: ُتُ وَىا َوَِتَ ٖٕ ال تَ َرف ْ ارٌَة َّتَْشْوَن  ﴾ ُقْل ِإن َكاَن آََّؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشًنَُتُكْم َوَأْمَواٌل اق ْ

ُ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مَِّن اَّللَِّ َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد ِف َسِبيِ ِو فَ ت َ  ُ ِبَِْمرِِه َواَّللَّ َربَُّصوا َحَّتََّٰ َيَِْتَ اَّللَّ

 ﴾ٕٗاْلَفاِسِقٌَن ﴿التوبة: 

‚ন ইমা দারগে! নতামানদর হপতা  ভাআ যহদ ইমা  নপক্ষা কুিরনক ভানাবান; তনব 

তানদরনক ন্তরঙ্গরূনপ গ্রে কনরা  া। অর নতামানদর যারা তানদর ন্তরঙ্গরূনপ গ্রে কনর, 

তারা ীমাংঘ কারী। বু , নতামানদর হ কট যহদ নতামানদর হপতা, নতামানদর ন্তা , 

নতামানদর ভাআ, নতামানদর পত্নী, নতামানদর নগাে, নতামানদর হজেত ধ্ -ম্পদ, নতামানদর 

বযবা- যা বন্ধ ন যাার ভ কর এবং নতামানদর বািা - যানক নতামরা পছদাদ কর; 

যহদ এব নতামানদর হ কট অল্লা, তাাঁর রাূ  তাাঁর রান হজাদ করা নেনক হধ্ক হপ্র 

, তনব নপক্ষা কর, অল্লার হবধ্া  অা পযেন্ত। অর অল্লা িাহক ম্প্রদানক 

পেপ্রদলে  কনর   া।‛ (ূরা তাবা: ২৩-২৪) 
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অল্লা তাাঁর হপ্র  নপ্রহমক বাদাদানদর গুোবহ বেে া কনর আরলাদ কনরনছ - 

ُ بَِقْوٍم ُيُِب ُُّهْم َوُيُِبُّونَُو َأِذلٍَّة َعَ ى اْلُ ْؤمِ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آمَ  ِنٌَن َأِعزٍَّة َعَ ى اْلَكاِفرِيَن ُنوا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَف َيَِْت اَّللَّ

ِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِ  ُ َواِسٌع َعِ يٌم ﴿املائدة: ُُيَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوََّل ََيَاُفوَن َلْوَمَة ََّلِئٍم ذََٰ  ﴾ٗ٘يِو َمن َيَشاُء َواَّللَّ

‚ন মু’হম গে! নতামানদর মনধ্য নয স্বী ধ্মে নেনক হিনর যানব, হচনরআ অল্লা এম  

ম্প্রদা অ নব , যাাঁনদরনক হতহ  ভানাবানব  এবং তাাঁরা তাাঁনক ভানাবানব। তাাঁরা 

মু’হম নদর প্রহত নকাম এবং কানিরনদর প্রহত কনিার নব; তারা অল্লার পনে হজাদ 

করনব এবং নকান া হতরস্কারকারীর হতরস্কানর ভীত নব  া। এহট অল্লার  ুগ্র, হতহ  

যানক আো দা  কনর । অল্লা প্রাচুযে দা কারী, মাজ্ঞা ী।‛ (ূরা মাহদা: ৫৪) 

কারে, হজাদ করার জ য ভানাবাা অবলযক। কারে, হপ্রতম যা ভানাবান নপ্রহমক তা-আ 

ভানাবান। ন তা-আ ঘৃো কনর, যা তার হপ্রতম ঘৃো কনর। তার ানেআ বনু্ধত্ব কনর, যার 

ানে তার হপ্রতম বনু্ধত্ব কনর। তার ানেআ লত্রুতা নপাে কনর, যার ানে হপ্রতম লত্রুতা 

নপাে কনর। তার প্রহতআ ন্তুষ্ট , যার প্রহত হপ্রতম ন্তুষ্ট । তার প্রহতআ রুষ্ট , যার 

প্রহত হপ্রতম রুষ্ট । তা-আ অনদল কনর, যা হপ্রতম অনদল কনর। তা-আ হ নধ্ কনর, যা 

হপ্রতম হ নধ্ কনর। ুতরাং ন তাাঁর  ুগামী ন যা। 

মুজাহদী  তাাঁরাআ, যাাঁনদর ন্তুহষ্টনত অল্লা ন্তুষ্ট না । যাাঁনদর রুষ্টতা অল্লা রুষ্ট না । 

কারে, তাাঁরাআ নতা অল্লার ন্তুহষ্টনত ন্তুষ্ট না । অবার তাাঁর রুষ্টতা রুষ্ট না । নযম , 
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ুাআব  হবা রাহয. হছন । এম  একহট দনর বযাপানর রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া 

াল্লাম অবু বকর রাহয. নক বনহছন -  

تَ ُهْم َلَقْد َأْغَضْبَت رَبََّك فَ َقاَل  تَ ُهْم لَِئْن ُكْنَت َأْغَضب ْ ُ َلَك ََي َأََّ َبْكرٍ َلَع ََّك َأْغَضب ْ ُتُكْم قَاُلوا ََّل يَ ْغِفُر اَّللَّ  ََلُْم ََي ِإْخَوِت ىْل َأْغَضب ْ

‚নতা তুহম তানদরনক রাহগন হদনছ। যহদ তুহম তানদরনক রুষ্ট কনর োক; তান তুহম 

নতামার রবনক রুষ্ট কনরছ। হতহ  বন , ভাআনরা! অহম হক নতামানদরনক রুষ্ট কনরহছ? 

তাাঁরা বন , অবু বকর! অল্লা অপ ানক ক্ষমা করনব   া।‛  

তানদর পাল হদন যাহে অবু ুহিা  আবন  ারব। তাাঁরা বন , তনাারটা জাগা 

মনতা নপৌঁছ  া। তখ  অবু বকর রাহয. তাাঁনদরনক বন , কুরাআল দোরনক নতামরা এম  

কো বছ? অবু বকর রাহয. ঘট াহট রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লামনক জা ান । 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম বন , অনগ নবড়  া। কারে, তাাঁরা অল্লার জ য 

রুষ্ট নআ এম হট বননছ। তাাঁরা নয অল্লা  তাাঁর রাূনক ভানাবান এবং তাাঁনদর 

লত্রুনদর ানে লত্রুতা নপাে কনর শুধু্মাে নটার পূেেতার জ যআ এম হট কনরনছ। তাআ নতা 

হবশুদ্ধ বেে া াদীন কুদীনত অল্লা তা‘অা বননছ - 

ُتُو ُكْنُت ََسَْعُو الَِّذي َيْسَ عُ  بِِو َوَبَصَرُه الَِّذي يُ ْبِصُر بِِو َوَيَدُه الَّيِت  َّلَ يَ َزاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإَِلَّ َِّلن ََّواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَُّو فَِإَذا َأْحبَ ب ْ

ِئِن اْستَ َعاذَِِ يِت ََمِْشي ِِبَا  فِب َيْسَ ُع ، َوِبْ يُ ْبِصُر ، َوِبْ يَ ْبِطُش ، َوِبْ ََمِْشي ، َولَِئِن َسأََليِن ََلُْعِطيَ نَُّو َولَ يَ ْبِطُش ِِبَا َورِْجَ ُو الَّ 

 ْوَت َوَأََن َأْكَرُه َمَساَءتَُو َوََّل بُدَّ ِمْنوُ ََلُِعيَذنَُّو َوَما تَ َردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأََن فَاِعُ ُو تَ َردُِّدي َعْن نَ ْفِس اْلُ ْؤِمِن َيْكَرُه اْل َ 
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‚অমার বাদাদা  ি কানজর মাধ্যনম অমার হ কটবতেী , এম হক এক ম অহম তানক 

ভানানবন নিহ। যখ  অহম তানক ভানাবাহ, তখ  অহম তার কা  ন যাআ, নযটা হদন 

ন শু নত পা। অহম তার নচাখ ন যাআ, নযটা হদন ন নদখনত পা। অহম তার াত 

ন যাআ, নযটা হদন ন ধ্নর। অহম তার পা ন যাআ, নযটা হদন ন াাঁনট। ন শুধু্ অমার 

জ যআ নলান । অমার জ যআ নদনখ। অমার জ যআ ধ্নর। অমার জ যআ াাঁনট। ন অমার 

কানছ চাআন অহম তানক হদআ। ন অে চাআন অহম অে হদআ। নকান া বযাপানরআ অহম 

তাাঁনক নিরত হদআহ । অহমআ হদনহছ বহকছু। অমার মু’হম  বাদাদার রু কবজা করনত 

অমার আতস্তত ানগ। ন নয মৃতুযযন্ত্রো পছদাদ কনর, অহম তানক কষ্ট হদনত চাআ  া। 

তনব তা ছাড়া নয নকান া ঈপা ন আ।‛ (অত-তুিাতু আরাহকযা, ১/৬৩-৬৪ পৃ.) 

লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. আাহুদী- াারানদর ানে বনু্ধত্ব ম্পনকে বন , পাহেেব 

হবাহদনত াদৃলয োকন ভানাবাা  বনু্ধত্ব ন যা। ুতরাং ধ্মেী হবাহদনত াদৃলয 

োকন কী পহরোম নব?? কারে, তা-আ গভীর নেনক গভীরতর বনু্ধনত্বর হদনক হ ন যা। 

অর তানদর ানে বনু্ধত্ব  ভানাবাা ইমান র হবপরীত। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

َ ََّل يَ ْهِدي ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرىَٰ َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِيَاُء بَ ْعٍض َوَمن يَ ت َ  ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ُم مِّنُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ َوَلَّ

َّاِلِ ٌَن ﴿املائدة:  ُ ﴾ فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف ٔ٘اْلَقْوَم ال قُ ُ وِِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن ََنَْشىَٰ َأن ُتِصيبَ َنا َدائَِرٌة فَ َعَسى اَّللَّ

ُؤََّلِء ﴾ َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا أَ َٕ٘أن َيَِْتَ َِّْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَ ىَٰ َما َأَسرُّوا ِف أَنُفِسِهْم ََنِدِمٌَن ﴿املائدة:  ىََٰ

 ﴾ٖ٘ئدة: الَِّذيَن َأْقَسُ وا ََِّّللَِّ َجْهَد َأَْمَاهِنِْم ِإن َُّهْم َلَ َعُكْم َحِبَطْت َأْعَ اَُلُْم فََأْبَبُحوا َخاِسرِيَن ﴿املا
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‚ন মু’হম গে! নতামরা আাহুদী  হিস্টা নদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে কনরা  া। তারা এনক 

পনরর বনু্ধ। নতামানদর মনধ্য নয তানদরনক বনু্ধ হননব গ্রে করনব; ন তানদরআ 

ন্তভুেি। হ িআ অল্লা জাহম ম্প্রদানক পেপ্রদলে  কনর   া। বস্তুত যানদর ন্তনর 

নরাগ রননছ, তানদরনক অপহ  নদখনব , নদৌনড় হগন তানদরআ মনধ্য প্রনবল কনর। তারা 

বন, অমরা অলঙ্কা কহর, পানছ  া অমরা নকান া দুঘেট া পহতত আ। তএব, নহদ  

দূনর  , নযহদ  অল্লা তা‘অা হবজ দা  করনব  েবা হ নজর পক্ষ নেনক নকান া 

হ নদেল নদনব ; িন তারা স্বী নগাপ  মন াভানবর জ য  ুতপ্ত নব। মু’হম রা বনব, 

এরাআ হক ন ব নাক, যারা অল্লার  ানম দৃঢ় প্রহতজ্ঞা করত নয, অমরা নতামানদর 

ানেআ অহছ? তানদর কৃতকমেমূ  ষ্ট ন নগনছ; িন তারা ক্ষহতগ্রস্ত ন অনছ।‛ (ূরা 

মাহদা: ৫১-৫৩) 

অল্লা তা‘অা অন হকতানবর দু োম কনর বননছ -  

َا َعَصوا وََّكانُ  ِلَك ِِ َكانُوا ﴾  ُٛٚدوَن ﴿املائدة: وا يَ ْعتَ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َبيِن ِإْسَرائِيَل َعَ ىَٰ ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ذََٰ

ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَبِْئَس َما َقدََّمْت  ﴾ََّٜٚل يَ تَ َناَىْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُ وُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُ وَن ﴿املائدة:  تَ َرىَٰ َكِثًنًا مِّن ْ

ُ َعَ ْيِهْم َوِف الْ  ﴾ َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن ََِّّللَِّ َوالنَِّبِّ َوَما أُنِزَل ِإلَْيِو َما َٓٛعَذاِب ُىْم َخاِلُدوَن ﴿املائدة: ََلُْم أَنُفُسُهْم َأن َسِخَط اَّللَّ

ُهْم فَاِسُقوَن ﴿املائدة:   ﴾ٔٛاّتََُّذوُىْم َأْولِيَاَء َولََِٰكنَّ َكِثًنًا مِّن ْ

‚ব ী আরাইনর মনধ্য যারা কানির, তানদরনক দাঈদ  মহরম ত  ইার মুনখ 

হভম্পাত করা ননছ। এটা এ কারনে নয, তারা হছ বাধ্য এবং ীমাঙ্ঘ কারী। তারা 
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নযব মদাদ কাজ করত, পরস্পরনক ন ব মদাদ কানজ হ নধ্ করত  া। তারা যা করত, তা 

কতআ  া হ কৃষ্ট হছ। অপহ  তানদর ন কনক কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব করনত নদখনব । 

কত হ কৃষ্ট তানদর কৃতকমে। নয কারনে তানদর প্রহত অল্লা নক্রাধ্াহেত ননছ  এবং তারা 

হচরকা লাহস্তনভাগ করনত োকনব। যহদ তারা অল্লার প্রহত   বীর প্রহত এবং তাাঁর ঈপর 

বতীেে হবনর প্রহত হবশ্বা িাপ  করত; তনব কানিরনদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে করত  া। 

হকন্তু তানদর মনধ্য ন নকআ দুরাচার।‛ (ূরা মাহদা: ৭৮-৮১) 

অল্লা তা‘অা স্পষ্ট বন হদননছ , অল্লার প্রহত,  বীর প্রহত এবং তাাঁর ঈপর বতীেে 

হকতানবর প্রহত ইমা  অ ার জ য তানদর ানে ম্পকেনেদ অবলযক। ুতরাং তানদর ানে 

বনু্ধত্ব রাখা অল্লার প্রহত ইমা   া োকাআ প্রমাে কনর। কারে ানযনমর  ুপহিহত 

মাযুনমর  ুপহিহতনক প্রমাে কনর। 

অল্লা তা‘অা বননছ -  

َ َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آََّ  َءُىْم َأْو أَبْ َناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشًنَتَ ُهْم َّلَّ َتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن ََِّّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللَّ

َمَاَن َوأَيََّدُىم ِبُروٍح مِّْنُو   ُأولََِٰئكَ   ﴾ٕٕ﴿اجملادلة:  …َكَتَب ِف قُ ُ وِِبُِم اإْلِ

‚যাাঁরা অল্লা  পরকান হবশ্বা কনর, তাাঁনদরনক অপহ  অল্লা  তাাঁর রাূনর 

হবরুদ্ধাচরেকারীনদর ানে বনু্ধত্ব করনত নদখনব   া; যহদ তারা তাাঁনদর হপতা, পুে, ভ্রাতা 

েবা জ্ঞাহত-নগাষ্ঠী । তাাঁনদর ন্তনর অল্লা ইমা নক ুদৃঢ় কনর হদননছ  এবং 

তাাঁনদরনক তাাঁর পক্ষ নত রূ িারা লহিলাী কনরনছ ।‛ (ূরা মুজাদাা: ২২) 
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অল্লা জাহ ন হদনে , এম  নকান া মু’হম  ন আ, নয নকান া কানিনরর ানে বনু্ধত্ব কনর। 

ুতরাং নয কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব কনর, ন মু’হম   । অর বাহযক াদৃলয নেনকআ 

বনু্ধনত্বর  ুমা  করা যা। তাআ তা ারাম নব। নয ম্পনকে পূনবে অনাহচত ননছ।‛ 

(আকহতজাঈ হরাহত মুস্তাকীম, ১/২২১-২২২ পৃ.)  

লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. অর বন , মু’হমন র ঈপর কতেবয না: অল্লার 

জ য লত্রুতা করা এবং অল্লার জ য বনু্ধত্ব করা। মু’হম নক বনু্ধরূনপ গ্রে করনতআ নব; 

যহদ ন তানক তযাচার করুক। কারে, তযাচার ইমা ী বন্ধ  হছি করনত পানর  া। 

অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

نَ ُهَ ا فَِإن بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَ ى ا تَ تَ ُ وا فََأْبِ ُحوا بَ ي ْ َٰ تَِفيَء ِإََلَٰ َأْمِر َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُ ْؤِمِنٌَن اق ْ َْلُْخَرىَٰ فَ َقاتُِ وا الَّيِت تَ ْبِغي َحَّتَّ

َ ُيُِبُّ اْلُ ْقِسِطٌَن ﴿اْجرات:  نَ ُهَ ا َِّْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اَّللَّ َا اْلُ ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْبِ ُحوا ٜاَّللَِّ فَِإن فَاَءْت فََأْبِ ُحوا بَ ي ْ ﴾ ِإَّنَّ

َ َلَع َُّكْم تُ ْرََحُوَن ﴿اْجرات:  بَ ٌْنَ َأَخَوْيُكمْ   ﴾َٓٔوات َُّقوا اَّللَّ

‚যহদ মু’হম নদর দুআ দ যুনদ্ধ হপ্ত ন পনড়; তনব নতামরা তানদর মনধ্য মীমাংা কনর 

নদনব। অর তানদর একদ যহদ পর দনর ঈপর চড়া ; তনব নতামরা অক্রমেকারী 

দনর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করনব, নয পযেন্ত  া তারা অল্লার হ নদেনলর হদনক হিনর অন। যহদ 

তারা হিনর অন; তনব তানদর মনধ্য  যাম্মত পন্থা মীমাংা কনর নদনব এবং ুহবচার 

করনব। হ িআ অল্লা ুহবচারকারীনদরনক ভানাবান । মুহম রা নতা পরস্পর ভাআ-ভাআ। 
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তএব, নতামরা নতামানদর দুআ ভাআনর মনধ্য মীমাংা করনব এবং অল্লানক ভ করনব-

যানত নতামরা  ুগ্রপ্রাপ্ত ।‛ (ূরা হুজুরাত: ৯-১০) 

পারস্পহরক যুদ্ধ-হবনরা োকা নি অল্লা তা‘অা তানদরনক ভাআ অখযা হদনে  এবং 

ংনলাধ্  করার অনদল হদনে । 

এ দু’হট প্রকানরর পােেকয প্রনতযক মু’হম নক ভানাভানব বুঝনত নব। ন নকআ এ দু’হট 

প্রকানর একহটনক  যহটর ানে ঘুহন নিন । অর জা নত নব নয, মু’হম  জুুম-

তযাচার করন তার ানে বনু্ধত্ব অবলযক। অর কানির দা-দাহক্ষেয করন তার ানে 

লত্রুতা অবলযক। কারে, অল্লা তা‘অা  বী-রাূনদর নপ্ররে কনরনছ  এবং হকতাবমূ 

বতীেে কনরনছ ; যানত িী  পূেোঙ্গভানব অল্লার জ য ন যা। তএব, তাাঁর বনু্ধনদরনক 

ভানাবানত নব এবং তাাঁর লত্রুনদর ানে লত্রুতা নপাে করনত নব। তাাঁর বনু্ধনদরনক 

ম্মাহ ত করনত নব এবং লত্রুনদরনক াহঞ্ছত করনত নব। তাাঁর বনু্ধনদরনক পুরসৃ্কত করনত 

নব এবং লত্রুনদরনক লাহস্ত হদনত নব।  

একআ বযহির মানঝ যহদ ভানা-মদাদ, অ ুগতয-বাধ্যতা, ুিাত-হবদঅনতর হিনবল ঘনট, 

ন তার ভানা কানজর পহরমানে বনু্ধত্ব  পুরস্কানরর হধ্কারী নব। অর মদাদ কানজর 

পহরমানে লাহস্ত  লত্রুতা প্রাপ্ত নব। ুতরাং একআ বযহির মানঝ ম্মা   পমা  দু’নটার 

কারে পাা নযনত পানর; িন তার পহরোম দুআ ধ্রন র নব। নযম , া নচানরর 

াত কাটা নব চুহর করার পরানধ্ এবং ানত্বর কারনে তানক বাতু মা নেনক 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

প্রনাজ  মনতা ভরে নপাে নদা নব। এহট এম  এক  ীহত, যার ঈপর অু ুিার 

মস্ত অনম একমত।‛ (মাজমূঈ িাতাা, ২৮/২০৭-২০৯ পৃ.) 

চ. একহট ংল: 
যহদ বা , অল্লার বােী:  

يِن َومَلْ َُيْرُِجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُىمْ  ُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يُ َقاتُِ وُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ َ ُيُِبُّ اْلُ ْقِسِطٌَن َّلَّ يَ ن ْ  َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللَّ

 ﴾ٛ﴿امل تحنة: 

‚িীন র বযাপানর যারা নতামানদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনরহ  এবং নতামানদরনক নদল নেনক বহষৃ্কত 

কনরহ , তানদর প্রহত দাচরে   যাহবচার করনত অল্লা নতামানদরনক হ নধ্ কনর   া। 

হ িআ অল্লা  যাপরােনদরনক ভাবান ।‛ (ূরা মুমতাহ া: ০৮) 

এআ অানতর বযাখযা কী নব? এহট হক কানিরনদর ানে ভানাবাা  তানদর বনু্ধত্ব 

গ্রেনক প্রমাে কনর  া?? 

ংল হ র : 
অরহব الِب  লনদেরর েে কযাে নপৌঁছান া। অর القسط লনদেরর েে  যাপরােতা। এ দু’হট 

নআ ারাম বনু্ধনত্বর ন্তভুেি  ; যানত রননছ ভানাবাা  ন্তরঙ্গতা, কো-কানজ াাযয 

করা, হবশ্বা-কনমে  ুরে করা, নগাপ  হবন কানিরনদরনক বনু্ধ হননব গ্রে করা এবং 

মুমা নদর নগাপ  তেয তানদর কানছ িাাঁ কনর নদা নেনক হ হদ্ধতা। 
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এ অাত ম্পনকে আমাম লানিী র. বন , অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

يِن َومَلْ َُيْرُِجوكُ  ُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يُ َقاتُِ وُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ َ ُيُِبُّ اْلُ ْقِسِطٌَن َّلَّ يَ ن ْ م مِّن ِدََيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُىْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللَّ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َوظَاَىُروا َعَ ىَٰ إِ ٛ﴿امل تحنة:  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُ وُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ َا يَ ن ْ ْوُىْم ْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّ ﴾ ِإَّنَّ

َّاِلُ وَن ﴿امل تحنة:  ُْم فَُأولََِٰئَك ُىُم ال  ﴾َٜوَمن يَ تَ َوَلَّ

‚ধ্নমের বযাপানর যারা নতামানদর হবরুনদ্ধ ড়াআ কনরহ  এবং নতামানদরনক নদল নেনক 

বহসৃ্কত কনরহ , তানদর প্রহত দাচরে  আ াি করনত অল্লা নতামানদরনক হ নধ্ কনর  

 া। হ ি অল্লা আ ািকারীনদরনক ভাবান । অল্লা নকব তানদর ানে বনু্ধত্ব করনত 

হ নধ্ কনর , যারা ধ্নমের বযাপানর নতামানদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনরনছ, নতামানদরনক নদল নেনক 

বহসৃ্কত কনরনছ এবং বহস্কারকানযে াতা কনরনছ। যারা তানদর ানে বনু্ধত্ব কনর তারাআ 

জানম।‛ (ূরা মুমতাহ া: ৮-৯) 

বা ন োনক, (অল্লাআ হধ্ক জ্ঞাত) হকছু মুমা  মুলহরকনদর ানে ম্পকে রাখা 

নেনক হবরত োকন । ম্ভবত, হজাদ িরয ার হুকুম  াহয ার পর এম হট 

নহছ। তারা পরস্পনরর মধ্যকার বনু্ধত্ব হছি কর। অর বতীেে না- 

َ َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آَََّءُىْم َأْو أَبْ َناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعشِ  َّلَّ َتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن ََِّّللَِّ َواْليَ ْومِ  ًنَتَ ُهْم اَْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللَّ

َمَاَن َوأَيََّدُىم ِبُروٍح مِّْنُو َويُْدِخُ ُهْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمن ََتِْتهَ  ُهْم ُأولََِٰئَك َكَتَب ِف قُ ُ وِِبُِم اإْلِ ُ َعن ْ ا اَْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اَّللَّ

 ﴾َٕٕوَرُضوا َعْنُو ُأولََِٰئَك ِحْزُب اَّللَِّ َأََّل ِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلُ ْفِ ُحوَن ﴿اجملادلة: 
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‚যাাঁরা অল্লা  পরকান হবশ্বা কনর, তাাঁনদরনক অপহ  অল্লা  তাাঁর রাূনর 

হবরুদ্ধাচরেকারীনদর ানে বনু্ধত্ব করনত নদখনব   া, যহদ তারা তাাঁনদর হপতা, পুে, ভ্রাতা 

েবা জ্ঞাহত-নগাষ্ঠী । তাাঁনদর ন্তনর অল্লা ইমা নক ুদৃঢ় কনর হদননছ  এবং 

তাাঁনদরনক তাাঁর পক্ষ নত রূ িারা লহিলাী কনরনছ । হতহ  তাাঁনদরনক জািানত দাহখ 

করানব , যার তনদনল  দী প্রবাহত। তাাঁরা তো হচরকা োকনব। অল্লা তাাঁনদর প্রহত 

ন্তুষ্ট এবং তাাঁরা অল্লার প্রহত ন্তুষ্ট। তাাঁরাআ অল্লার দ। নজন  নরখ, অল্লার দআ 

িকাম নব।‛ (ূরা মুজাদাা: ২২) 

তাাঁরা ভ করন  নয, েেন হতক ম্পকে বনু্ধনত্বর মনধ্য পনড় হক া? তখ  অল্লা বতীেে 

করন - 

يِن َومَلْ َُيْرُِجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُىْم َوتُ ْقسِ َّلَّ يَ ن ْ  ُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يُ َقاتُِ وُكْم ِف الدِّ َ ُيُِبُّ اْلُ ْقِسِطٌَن َهاُكُم اَّللَّ ُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللَّ

ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُ وُكْم ِف اٛ﴿امل تحنة:  َهاُكُم اَّللَّ َا يَ ن ْ يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َوظَاَىُروا َعَ ىَٰ ِإْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّْوُىْم ﴾ ِإَّنَّ لدِّ

َّاِلُ وَن ﴿امل تحنة:  ُْم فَُأولََِٰئَك ُىُم ال  ﴾َٜوَمن يَ تَ َوَلَّ

‚ধ্নমের বযাপানর যারা নতামানদর হবরুনদ্ধ ড়াআ কনরহ  এবং নতামানদরনক নদল নেনক 

বহসৃ্কত কনরহ , তানদর প্রহত দাচরে  আ াি করনত অল্লা নতামানদরনক হ নধ্ কনর  

 া। হ ি অল্লা আ ািকারীনদরনক ভাবান । অল্লা নকব তানদর ানে বনু্ধত্ব করনত 

হ নধ্ কনর , যারা ধ্নমের বযাপানর নতামানদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনরনছ, নতামানদরনক নদল নেনক 
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বহসৃ্কত কনরনছ এবং বহস্কারকানযে াতা কনরনছ। যারা তানদর ানে বনু্ধত্ব কনর তারাআ 

জানম।‛ (ূরা মুমতাহ া: ৮-৯) 

আমাম লানিী র. বন , েেন হতক, মা হবক,  যাম্মত, ভরতাপূেে  অল্লার হুকুম 

নপৌঁছান ার ম্পকে কানিরনদর ানে হছ। তনব মুমা নদর হবরুদ্ধাচরে করার কারনে 

যানদর ানে বনু্ধত্ব হ হদ্ধ করা ননছ, তানদর ানে ম্পকেনেদ করা নহছ। মুলহরকনদর 

মধ্য নেনক যারা মুমা নদর হবরুদ্ধাচরে কনর  া, তানদর ানে মা হবক   যাহ ষ্ঠ 

ম্পকে রাখার  ুমহত নদা ননছ। যারা তানদর হবরুদ্ধাচরে কনর তানদর ানে এ 

মা হবক   যাহ ষ্ঠ ম্পকে ারাম করা হ ; বরং বা ননছ, যারা মুমা নদর হবরুনদ্ধ 

যুদ্ধ করনব, তানদর ানে বনু্ধত্ব করনত হ নধ্ করা ননছ। বনু্ধত্ব অর মা হবক-  যাহ ষ্ঠ 

ম্পকে এক  ।  বী কারীম াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম বদনরর হকছু বদাদীনক মুহিপে 

ন া বযতীতআ নছনড় হদননছ । তানদর মানঝ একজ  হছ অবু আজ্জা অ-জুমাী। এ 

বযহি রাূনর প্রহত লত্রুতা  ঘৃো ছড়ান ানত নবল প্রহদ্ধ হছ। বদনরর পনর অবার ছুমামা 

আবন  ঈছানর প্রহত হতহ   ুগ্র করন । হযহ  তাাঁর লত্রুতার জ য প্রহদ্ধ হছন । প্রেনম 

তানক তযার হুকুম নদা নহছ। পরবতেীনত নগ্রিতার ার পর  ুগ্র কনর নছনড় 

নদা । তখ  ছুমামা মুমা  ন যা । হতহ  রবরা পনে কুরাআলনদর রদ অটনক 

হদন । কুরাআলগে রদ ছাড়ানত রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম এর  ুমহত প্রােে া 

কর। হতহ   ুমহত হদন  এবং তারা হ রাপনদ রদ হ ন নগ।  
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অল্লা তা‘অা অনরা আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾َٛوُيْطِعُ وَن الطََّعاَم َعَ ىَٰ ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َويَِتيً ا َوَأِسًنًا ﴿اَّلنسان: 

‚তারা অল্লার ভানাবাা ভাবগ্রস্ত, আাতীম  বদাদীনক অাযে দা  কনর।‛ (ূরা দার: 

০৮) 

ূে: আমাম লানিী র. প্রহেত অকামু কুরঅ , ২/১৯১-১৯৪) 

অল্লামা আব ু কাআহযম র. স্পষ্টভানব বননছ , দহরর হজহম্মনদরনক াকি   ি 

াদাকা নদা ববধ্। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

يِن َومَلْ َُيْرُِجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُىمْ  ُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يُ َقاتُِ وُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ َ ُيُِبُّ اْلُ ْقِسِطٌَن   َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ َّلَّ يَ ن ْ اَّللَّ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َوظَاَىُروا َعَ ىَٰ إِ ٛ﴿امل تحنة:  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُ وُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ َا يَ ن ْ ْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّْوُىْم ﴾ ِإَّنَّ

َّاِلُ وَن ﴿امل ُْم فَُأولََِٰئَك ُىُم ال  ﴾ٜ تحنة: َوَمن يَ تَ َوَلَّ

‚ধ্নমের বযাপানর যারা নতামানদর হবরুনদ্ধ ড়াআ কনরহ  এবং নতামানদরনক নদল নেনক 

বহসৃ্কত কনরহ , তানদর প্রহত দাচরে  আ াি করনত অল্লা নতামানদরনক হ নধ্ কনর  

 া। হ ি অল্লা আ ািকারীনদরনক ভাবান । অল্লা নকব তানদর ানে বনু্ধত্ব করনত 

হ নধ্ কনর , যারা ধ্নমের বযাপানর নতামানদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনরনছ, নতামানদরনক নদল নেনক 

বহসৃ্কত কনরনছ এবং বহস্কারকানযে াতা কনরনছ। যারা তানদর ানে বনু্ধত্ব কনর তারাআ 

জানম।‛ (ূরা মুমতাহ া: ৮-৯) 
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অল্লা তা‘অা যখ  ূরার প্রেমাংনল কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব এবং ন্তরঙ্গ ম্পকে করা 

নেনক মুমা নদরনক হ নধ্ কনরনছ ; িন তানদর মধ্যকার ভানাবাা হছি ন নগ। 

ন নকআ মন  কনরনছ  নয, তানদর ানে মা হবক অচরে করা এবং  ুগ্র করা বনু্ধত্ব 

 ভানাবাার ন্তভুেি। তখ  অল্লা তা‘অা বন , এহট হ হদ্ধ বনু্ধনত্বর মনধ্য পনড়  া। 

এহট নেনক হ নধ্ করা হ ; বরং এহট ভানা কাজ, যা অল্লা ভানাবান  এবং যার 

প্রহত অল্লা ন্তুষ্ট না । তার জ য ন কী ননখ । অর তানদর ানে হৃদযতা  

ন্তরঙ্গতানক হ নধ্ করা ননছ।‛ (অকামু অহজ-হজম্মা, ১/৬০২) 

এ অানতর বযাখযা অল্লামা আবন  কাীর র. বন , অল্লার বােী- 

يِن َومَلْ َُيْرُِجوُكم مِّن ِدََيرُِكمْ َّلَّ  ُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يُ َقاتُِ وُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ   يَ ن ْ

‚ধ্নমের বযাপানর যারা নতামানদর হবরুনদ্ধ ড়াআ কনরহ  এবং নতামানদরনক নদল নেনক 

বহসৃ্কত কনরহ ‛ েোব নযব কানির িীন র বযাপানর নতামানদর ানে যুদ্ধ করনছ  া।  ََْومل

َاِىُروا  এবং যারা নতামানদর হবরুনদ্ধ াাযয কনরহ  েোব নতামানদরনক নদলান্তর করনত يُِ

াাযয কনরহ । নযম  তানদর মহা  ারা।  َْأن تَ بَ رُّوُىم তানদর প্রহত দাচরে করা 

েোব তানদর প্রহত দ অচরনে হ নধ্ ন আ।  َْوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهم আ াি করা েোব তানদর 

প্রহত  যাবা  নত হ নধ্ ন আ। হ িআ অল্লা  যাবা নদরনক ভানাবান । 
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আমাম অমাদ র. (মু ানদ অমাদ, াদী  ং- ৬৩৪৫) বন , হলাম হব  ঈরা 

িানতমা হব তু মু হজর নেনক, হতহ  অমা হব নত অহব বকর রাহয. নেনক বেে া কনর , 

‚কুরাআলনদর ানে যখ  চুহি , তখ  অমার মুলহরক মা অমার কানছ এন । অহম  বী 

কারীম াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম এর কানছ হগন বাম, আা রাূাল্লা! অমার মা 

এননছ  অর হতহ  আানমর প্রহত হবরাগভাজ । অহম হক তার ানে ম্পকে রাখব? হতহ  

বন - যাাঁ, নতামার মানর ানে ম্পকে বজা রাখ।‛ (ী বুখারী, াদী  ং- ৫২১৯, 

ী মুহম, াদী  ং- ২১৩০)  

ূে: তািীনর আবন  কাীর, ৪/৩৫১-৩৫২ পৃ.) 

০৩. তানদরনক ঘহ ষ্ঠ বা ান া এবং মুমা নদর নগাপ  তেয িাাঁ করা 

নেনক হ নধ্াজ্ঞা: 
মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

َواِىِهْم َوَما ّتُْ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا بِ  ِفي طَانًَة مِّن ُدوِنُكْم ََّل َيَُْلوَنُكْم َخَباًَّل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن َأف ْ

 ﴾ٛٔٔع ران:  ُبُدورُُىْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اَْلََيِت ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُ وَن ﴿آل

‚ন মু’হম গে! নতামরা হ নজনদর বযতীত  য কাঈনক ন্তরঙ্গরূনপ গ্রে কনরা  া। তারা 

নতামানদর মঙ্গ াধ্ন  নকান া ক্রহট কনর  া; নতামরা কনষ্ট োক, তানতআ তানদর অ দাদ। 

লত্রুতাপ্রূত হবনি তানদর মুখ নেনকআ প্রকাহলত । অর যা হকছু তানদর মন  ুহকন 
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রননছ, তা অর ন ক নবহল জঘ য। নতামানদর জ য হ দলে মূ হবলদভানব বেে া কনর 

নদা না, যহদ নতামরা তা  ুধ্াব  করনত মেে ।‛ (ূরা অন-আমরা : ১১৮) 

অল্লামা কুরতুবী র. বন , البطانة লদেরহট মাদার। একবচ   বহুবচ  দু’নটার জ য 

বযবহৃত । েে না, মা ুনর এম  ব ঘহ ষ্ঠজ ; যারা তার কো নগাপ  রানখ। অল্লা 

তা‘অা এ অানত কানির, আাহুদী  প্রবৃহিপূজাহরনদরনক এম  ন্তরঙ্গ বনু্ধ  

 ুপ্রনবলকারী বা ান া নেনক হ নধ্ কনরনছ , যানদরনক পরামনলে লরীক করা , 

হ নজনদর ধ্ -ম্পদ তানদর হ কট গহেত রাখা । বা , নয বযহি নতামার িী   

 ীহতহবনরাধ্ী তার ানে নকান া কো ভাগাভাহগ করনত ন আ। কহব বন -  

 عن املرء َّلتسأل وسل عن قرينو    فكل قرين َّملقارن يقتدى

‘বযহি ম্পনকে  ; বরং তার বনু্ধ ম্পনকে নলাধ্া। 

প্রনতযক বনু্ধ তার বনু্ধরআ  ুগামী ।’ 

ু ান  অবু দাঈনদ অবু হুরাআরা রাহয. নেনক বহেেত, হতহ  রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া 

াল্লাম নেনক বেে া কনর । রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম বননছ - 

ُ َعَ ْيِو َوَس ََّم قَاَل اْلَ ْرُء َعَ ى ِديِن َخِ يِ ِو فَ ْ يَ ْنُِْر أَ   .َحدُُكْم َمْن َُيَاِللْ َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َعْن النَِّبِّ َب َّى اَّللَّ

‚মা ু তার বনু্ধর  ীহতর ঈপর োনক। ুতরাং নদখ, ন কার ানে বনু্ধত্ব করনছ।‛ (ু ান  

অবু দাঈদ, াদী  ং-৪৮৩৫) 
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আবন  মাঈদ রাহয. নেনক বহেেত, রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম বন -  اْعَتِِبُوا النَّاَس

 মা ুনক তার বনু্ধ নদনখ মাপ।‛ এরপনর তানদর ানে ম্পকেনেদ করনত বার‚ ِبِِْخَواهِنِمْ 

কারে অল্লা তা‘অা এভানব বেে া করনছ ,  ََّل َيَُْلوَنُكْم َخَباًَّل ‚তারা নতামানদর মঙ্গ াধ্ন  

নকান া ত্রুহট করনব  া।‛ েোব নতামানদরনক িাানদ  া নিন ছাড়নব  া। তারা বাযত 

যহদ নতামানদর ানে যুদ্ধ  া কনর, নতামানদরনক নধ্াাঁকা-প্রতারো নিনত নচষ্টার কমহত 

করনব  া।  ِتُّمْ َودُّوا َما َعن  নতামরা কনষ্ট োক; তানতআ তানদর অ দাদ। এহট মাদাহরযা। েোব, 

তারা নতামানদর কষ্ট চা। যা নতামানদর কষ্ট নদ। অর العنت েে কষ্ট।‛ (তািীনর 

কুরতুবী, ৪/১৭৮-১৮১) 

০৪. গুরুত্বপূেে পনদ কানিরনদরনক বান া নেনক হ নধ্াজ্ঞা: 
লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. বন -  

وى اإلمام أَحد ِبسناد بحيح عن أِب موسى اَلشعري هنع هللا يضر قال: ق ت لع ر هنع هللا يضر: إن ِل كاتبا نصرانيًا ، قال: "مالك فر 

{ أَّل يَاُء بَ ْعضٍ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنَّصارَٰى َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِ قات ك هللا، أما َسعت هللا يقول: } 

اّتذت حنيفًا" قال: ق ت َي أمًن املؤمنٌن ِل كتابتو ولو دينو، قال: "َّل أكرمهم إذ أىاهنم هللا، وَّل أعزىم إذ أذَلم هللا، وَّل 

 "أدنيهم إذ أقصاىم هللا

‘আমাম অমাদ র. হবশুদ্ধ ূনে বেে া কনর , অবু মুা অলঅরী রাহয. বন , ‚অহম ঈমর 

রাহয.নক বাম, অমার একজ  হিস্টা  নকরােী অনছ। ঈমর রাহয. বন , অল্লা 

নতামানক হ হিহ্ন কনর হদ । নক ? অল্লা তা‘অা হক কুরঅ  মাজীনদ বন হ ?- 
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 ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنَّصارَٰى َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِيَاُء بَ ْعضٍ 

‚ন মু’হম গে, নতামরা আাহুদী-হিস্টা নক বনু্ধরূনপ গ্রে করনব  া। তারা পরস্পর বনু্ধ।‛ 

তবু তুহম হক তানক বনু্ধ বাহ নছ? অহম বাম, অমীরু মুহম ী ! তার নখানহখ অমার 

জ য অর তার ধ্মে তার জ য। হতহ  বন , অল্লা যখ  তানদরনক পমাহ ত কনরনছ , 

অহম তানদরনক ম্মা  নদব  া। অল্লা যখ  তানদরনক াহঞ্ছত কনরনছ , অহম তানদরনক 

মযোদা নদব  া। অল্লা যখ  তানদরনক দূনর হরন হদনে , অহম তানদরনক কানছ টা ব 

 া।‛ (আকহতজাঈ হরাহত মুস্তাকীম, ১/৫০) 

আমাম কুরতুবী র. বন - 

ينوا ع ى أموركم وع ى رعيتكم َّلذين وعن ع ر هنع هللا يضر قال: "َّل تستع  وا أىل الكتاب فإهنم يستح ون الرشا، واستع

َيشون هللا تعاَل" ، وقيل لع ر هنع هللا يضر: إن ىهنا رجَل من نصارى اًْنة َّل أحد أكتب منو وَّل أخط بق م، أفَل يكتب عنك؟ 

اء فقال: "َّل آخذ بطانة من دون املؤمنٌن". فَل ُيوز استكتاب أىل الذمة وَّل غًن ذلك من تصرفاهتم ِف البيع والشر 

 .واَّلستنابة إليهم

ق ت: وقد انق بت اَلحوال ِف ىذه اَلزمان َّّتاذ أىل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند اْله ة اَلغبياء من 

 .الوَّلة واَلمراء

‚ঈমর রাহয. নেনক বহেেত, হতহ  বন , নকান া অন হকতাবনক (আাহুদী- াারা) রকাহর 

পনদ বানব  া। কারে, তারা ঘুনক ববধ্ মন  কনর। নতামরা তানদরনক হ নজনদর এবং 

জ কযােমুখী কানজ বা, যারা অল্লানক ভ কনর। ঈমর রাহয.নক বা না, এখান  
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ীরার জন ক হিস্টা  অনছ। ন নখানহখ  কম চা া নবল পারঙ্গম। ন হক অপ ার 

নখার কাজ করনত পানর  া? হতহ  বন , অহম নকান া মুহমনক ন্তরঙ্গ বনু্ধরূনপ 

গ্রে করব  া। ুতরাং হজহম্মনক নকরােী পনদ হ নাগ নদা হকংবা বযবানর পহরচাক  

হিার পনদ হ নাগ নদা জানয ন আ। 

অহম বহ, এ যুনগ বিার পহরবতে  এননছ। অন হকতাবনক নরহজস্টার  অমা তদার 

বা ান া নে। এ কারনে একদ মূখে গনবনটর হ কট তারা ন তৃত্বদা কারী  হভভাবনক 

পহরেত নে।‛ (তািীনর কুরতুবী, ৪/১৭৯) 

আবন  তাআহমা র. বন , হজহম্মনক প্রলাহ ক বা নরহজস্টাহর দাহনত্ব রাখা যানব  া। 

কারে, তানত মযা নত পানর েবা মযার পে তরাহেত নত পানর। অবু তাহনবর 

একহট বেে া জা া যা, আমাম অমাদ র. নক প্রশ্ন করা নহছ, খারাজ ঈু করার 

দাহনত্ব হক বান া যানব? হতহ  বন ,  া। নকান া বযাপানরআ তানদর মদদ ন া নব 

 া। তানদর নকঈ যহদ নকান া মন্ত্রোনর দাহত্ব পা, তার চুহি হক নভনঙ যানব? যার 

কমেকানণ্ড মুমা রা কষ্ট পা বা নয নকান া ধ্রন র দু েীহত কনর তানক দাহত্ব নদা 

জানয ন আ। তান  যনদরনক নতা অর হধ্কভানব দাহত্ব নদা জানয নব  া। 

কারে, অবু বকর রাহয. ঙ্গীকার কনরহছন  নয, হতহ  নকান া মুরতাদনক রকাহর পনদ 

হ নাগ নদনব   া; যহদ তারা আানম হিনর অুক। কারে, তানদর িী দারী হ ন অলঙ্কা 
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অনছ।‛ (অ-িাতাা অ-কুবরা, অ-আখহতারাতু আহমযা, হকতাবু হজাদ, 

৪/৬০৭) 

০৫. কানিরনদর হ দলে   কুংস্কারমূনক ম্মা  জা ান া, কানির-

মুরতাদনদর ানে তানদর ভ্রষ্টতা একমত নপাে করা এবং নগুনার 

প্রলংা  গুেকীতে  করার বযাপানর হ নধ্াজ্ঞা: 
 

লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. বন - 

والعداوة؛ فإن املؤمنٌن أولياء هللا، وبعضهم أولياء بعض، والكفار أعداء هللا وأعداء املؤمنٌن، وقد أوجب  فصل ىف الوَّلية

املواَّلة   بٌن املؤمنٌن وبٌن أن ذلك من لوازم اإلَمان، وهنى عن مواَّلة الكفار، وبٌن أن ذلك منتف ىف حق املؤمنٌن وبٌن 

 .حال املنافقٌن ىف مواَّلة الكافرين

إن الذين ارتدوا ع ى أدَّرىم من بعد ما تبٌن َلم اَلدى الشيطان سول َلم وأم ى َلم، ذلك ِبهنم قالوا ل ذين  وقال: )

كرىوا ما نزل هللا سنطيعكم ىف بعض اَلمر وهللا يع م إسرارىم(، وتبٌن أن مواَّلة الكفار كانت سبب ارتدادىم ع ى 

 .أدَّرىم

عقب النهى عن مواَّلة الكفار؛ قولو : }ومن يتوَلم منكم فإنو منهم{ ، وقال : وَلذا ذكر ىف سورة املائدة أئ ة املرتدين 

}َي أيها الرسول َّل ُيزنك الذين يسارعون ىف الكفر من الذين قالوا آمنا ِبفواىم ومل تؤمن ق وِبم ومن الذين ىادوا 

أوتيتم ىذا فخذوه وإن مل تؤتوه  َساعون ل كذب َساعون لقوم آخرين مل َيتوك ُيرفون الك م من بعد مواضعو يقولون إن
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فاحذروا{، فذكر املنافقٌن والكفار املهادنٌن، وأخِب أهنم يس عون لقوم آخرين مل َيتوك وىو است اع املنافقٌن والكفار 

 .املهادنٌن ل كفار املع نٌن الذين مل يهادنوا

َلم{، وبعض الناس يِن أن املعىن َساعون  ك ا أن ىف املؤمنٌن من قد يكون َساعًا ل  نافقٌن، ك ا قال: }وفيكم َساعون

 .َلج هم ِنزلة اْلاسوس أى يس عون ما يقول وينق ونو اليهم

وإَّنا املعىن فيكم من يس ع َلم أى يستجيب َلم ويتبعهم، ك ا ىف قولو َسع هللا ملن َحده استجاب هللا ملن َحده أى قبل 

 .منو، يقال فَلن يس ع لفَلن أى يستجيب لو ويطيعو

مثل إتيانو أىل الباطل -كان من اَلمة مواليًا ل كفار من املشركٌن أو أىل الكتاب ببعض أنواع املواَّلة وحنوىا   ف ن

 .كان لو من الذم والعقاب والنفاق ِبسب ذلك  -واتباعهم ىف شئ من مقاَلم وفعاَلم الباطل

اَلبناف منافقون أو فيهم نفاق، وإن كانوا  وهللا تعاَل ُيب َتييز اْلبيث من الطيب واْق من الباطل، فيعرف أن ىؤَّلء

 .مع املس  ٌن، فإن كون الرجل مس  اً ىف الِاىر َّل َمنع أن يكون منافقاً ىف الباطن

-فإن املنافقٌن ك هم مس  ون ىف الِاىر، والقرآن قد بٌن بفاهتم وأحكامهم، واذا كانوا موجودين ع ى عهد رسول هللا 

َّلسَلم مع ظهور أعَلم النبوة ونور الرسالة، فهم مع بعدىم عنه ا أشد وجودًا، َّلسي ا وسبب النفاق ىو وىف عزة ا -ملسو هيلع هللا ىلص

 .سبب الكفر وىو املعارض ملا جاءت بو الرسل

‚বনু্ধত্ব  লত্রুতা ধ্যা: মু’হম গে অল্লার বনু্ধ। তারা পরস্পনরর বনু্ধ। অর কানিররা 

অল্লার লত্রু, মু’হম নদর লত্রু। মু’হম নদর মানঝ পারস্পহরক বনু্ধত্ব অবলযক। এহট 

ইমান র অবলযকী লতে। কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব হ হদ্ধ। মু’হম নদর মানঝ এহট পাা 

যানব  া।  যহদনক, মু াহিকনদর প্রকৃত বিাআ না কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব। 
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অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -         

َ ََلُُم اَْلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل ََلُْم َوَأْمَ ىَٰ ََلُْم ﴿دمحم: ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ  ِلَك ِِبَن َُّهْم قَاُلوا ٕ٘وا َعَ ىَٰ َأْدََّرِِىم مِّن بَ ْعِد َما تَ بَ ٌنَّ ﴾ ذََٰ

ُ يَ ْعَ ُم ِإْسَراَرُىمْ  ُ َسُنِطيُعُكْم ِف بَ ْعِض اَْلَْمِر َواَّللَّ  ﴾ٕٙ﴿دمحم:  لِ َِّذيَن َكرُِىوا َما نَ زََّل اَّللَّ

 ‚হ িআ যারা তানদর হ কট বপে বযি ার পর তা নেনক পৃষ্ঠপ্রদলে  কনর, লতা  

তানদর কাজনক ুদাদর কনর নদখা এবং তানদরনক হমেযা অলা নদ। এটা এজ য নয, যারা 

অল্লার বতীেে হকতাব পছদাদ কনর; তারা তানদরনক বন, অমরা নকান া নকান া বযাপানর 

নতামানদর কো মা য করব। অল্লা তানদর নগাপ  হভহন্ধ বগত অনছ ।‛ 

(ূরা মুাম্মাদ: ২৫-২৬) 

এ অানত অল্লা তা‘অা স্পষ্টভানব বননছ , কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব করা তানদর 

পৃষ্ঠপ্রদলে  কনর মুরতাদ ার কারে হছ। 

তাআ ূরা মানদা কানিরনদর ানে বনু্ধনত্ব হ নধ্াজ্ঞার পর মুরতাদ দোরনদর অনাচ া 

করা ননছ। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

ُهْم ﴿املائدة:  ُم مِّنُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ  ﴾َٔ٘وَمن يَ تَ َوَلَّ

‚নতামানদর মনধ্য নয তানদর ানে বনু্ধত্ব করনব, ন তানদরআ ন্তভুেি।‛(ূরা মাহদা: ৫১) 

হতহ  অনরা আরলাদ কনরনছ - 
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َواِىِهْم َومَلْ تُ ْؤِمن قُ ُ وبُ ُهْم َوِمَن الَّ ََي أَي َُّها الرَُّسوُل ََّل َُيْزُ  ِذيَن َىاُدوا نَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا ِبَِف ْ

َذا َفُخُذوُه َوِإن ملَّْ تُ ْؤتَ ْوُه ََسَّاُعوَن لِْ َكِذِب ََسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن مَلْ َيَُْتوَك ُُيَرُِّفوَن اْلَكِ َم ِمن بَ ْعِد َمَواِضِعِو ي َ  ُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم ىََٰ

 ﴾ٔٗ﴿املائدة:  …فَاْحَذُروا 

‚ন রাূ! তানদর জ য দুঃখ করনব   া, যারা নদৌনড় হগন কুিনর পহতত ; যারা মুনখ 

বন, অমরা মু’হম ; েচ তারা ন্তনর ইমা  অন হ  এবং যারা আাহুদী, হমেযা বার জ য 

তারা গুপ্তচরবৃহি কনর। তারা  য দনর গুপ্তচর, যারা অপ ার কানছ অনহ । তারা 

বাকযনক স্বিা  নেনক পহরবতে  কনর। তারা বন, যহদ নতামরা এ হ নদেল পা; তনব কবু 

কনর হ  এবং যহদ এ হ নদেল  া পা, তনব হবরত নেনকা।‛(ূরা মাহদা: ৪১) 

এরপর মু াহিক  চুহিবদ্ধ কানিরনদর অনাচ া করা ননছ। বা ননছ, তারা  যনদর 

কো নলান । অপ ার কানছ অন  া। েোব, মু াহিক  চুহিবদ্ধ কানিররা চুহির বাহনর 

হগন প্রকালয কানিরনদর কো মা য কনর।  

নযম , মু’হম নদর মনধ্য ন নকআ মানঝ মনধ্য মু াহিকনদর কো নলান । অল্লা তা‘অা 

আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾ ََٚٗسَّاُعوَن ََلُْم ﴿التوبة:  َوِفيُكمْ 

‚অর নতামানদর মানঝ রননছ তানদর  ুগতরা।‛ (ূরা তাবা: ৪৭) 

ন নক মন  কনর , এখান   َََسَّاُعون েে গুপ্তচর। নয নলান  এবং তানদর কানছ বন নদ। 
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বরং হিক েে না, নতামানদর মানঝ তানদর কো েবেকারী অনছ। েোব, তানদর ডানক 

াড়া নদ এবং অ ুগতয কনর। নযম , َسع هللا ملن َحده  বানকয سمع লনদেরর েে াড়াপ্রদা । 

নয অল্লার প্রলংা কনর অল্লা তার ডানক াড়া নদ । েোব তার দুঅ কবু কনর ।  

অরহবনত বা , فَلن يس ع لفَلن أى يستجيب لو ويطيعو েোব, মুক মুনকর কো নলান । 

তো তার ডানক াড়া নদ এবং অ ুগতয কনর। 

ুতরাং মুমা নদর নকঈ যহদ কানির-মুলহরকনদর বনু্ধ , বনু্ধনত্বর ধ্র  যা-আ নাক  া 

নক , (নযম  বাহতনর কানছ অা এবং তানদর বাহত কোবাতো  কমেকানণ্ড অ ুগতয 

করা) ন ন-মনত লাহস্ত, হতরস্কার  মু ানিকীর হধ্কারী নব। 

অল্লা তা‘অা ভানানক মদাদ নেনক পৃেক করনত চা , ক্বনক বাহত নেনক পৃেক করনত 

চা । যহদ এব নাক মুমা নদর ানে োকুক, এরা মু াহিক হননব হচহহ্নত নব 

েবা বুঝা যানব তানদর মানঝ হ িাক রননছ। কারে, নকঈ বাহনর মুমা  ন 

ভযন্তরীেভানব মু াহিক নত নকান া বাধ্া ন আ।  

কারে, মস্ত মু াহিকআ বাযত মুমা  ন োনক। কুরঅ  মাজীদ তানদর ববহলষ্টয  

হবধ্া  বন হদননছ। যহদ রাূনর যুনগ,  বুানতর হ দলে াহদ এবং হরাানতর অনা 

প্রকাহলত ন যাা নি আানমর হবজনর মন মু াহিক োকনত পানর, এর পনরর 

যুনগ নতা এনদর হস্তত্ব অর বাড়নব। হবনলত, হ িানকর নয কারে কুিনরর একআ কারে। 
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তা না, রাূগে যা এন নছ  তার হবনরাহধ্তা করা।‛ (মাজমূঈ িাতাা, ২৮/১৯০-

২০২ পৃ.) 

০৬. মুমা নদর হবরুনদ্ধ কানিরনদরনক াাযয করার বযাপানর 

হ নধ্াজ্ঞা: 
অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

َ ََّل يَ ْهدِ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوا ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ُم مِّنُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ ي لنََّصاَرىَٰ َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِيَاُء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوَلَّ

َّاِلِ ٌَن ﴿املائدة:  ُ فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف قُ ُ وِِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن ََنَْشىَٰ َأن ُتِصي ﴾ٔ٘اْلَقْوَم ال بَ َنا َدائَِرٌة فَ َعَسى اَّللَّ

ُؤََّلِء َٕ٘أن َيَِْتَ َِّْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَ ىَٰ َما َأَسرُّوا ِف أَنُفِسِهْم ََنِدِمٌَن ﴿املائدة:  ﴾ َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َأىََٰ

 ﴾ُٖ٘هْم َلَ َعُكْم َحِبَطْت َأْعَ اَُلُْم فََأْبَبُحوا َخاِسرِيَن ﴿املائدة: الَِّذيَن َأْقَسُ وا ََِّّللَِّ َجْهَد َأَْمَاهِنِْم ِإن َّ 

‚ন মু’হম গে! নতামরা আাহুদী  হিস্টা নদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে কনরা  া। তারা এনক 

পনরর বনু্ধ। নতামানদর মনধ্য নয তানদরনক বনু্ধ হননব গ্রে করনব; ন তানদরআ 

ন্তভুেি। হ িআ অল্লা জাহমনদরনক পেপ্রদলে  কনর   া। বস্তুত যানদর ন্তনর নরাগ 

রননছ, অপহ  তানদরনক নদখনব , নদৌনড় হগন তানদরআ মনধ্য প্রনবল কনর। তারা বন, 

অমরা অলঙ্কা কহর, পানছ  া অমরা নকান া দুঘেট া পহতত আ। তএব, নহদ  দূনর  , 

নযহদ  অল্লা তা‘অা হবজ দা  করনব  েবা হ নজর পক্ষ নেনক নকান া হ নদেল নদনব ; 

িন তারা স্বী নগাপ  মন াভানবর জ য  ুতপ্ত নব। মু’হম গে বনব, এরাআ হক ন ব 
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নাক, যারা অল্লার  ানম দৃঢ় প্রহতজ্ঞা করত নয, অমরা নতামানদর ানেআ অহছ? তানদর 

কৃতকমেমূ  ষ্ট ন নগনছ; িন তারা ক্ষহতগ্রস্ত ন অনছ।‛ (ূরা মাহদা: ৫১-৫৩) 

এ অানতর লান   ুযুনর বযাপানর আমাম ত্ববারী র. বন -  

هنى املؤمنٌن َجيعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً  -تعاَل ذكره-والصواب من القول ِف ذلك عندَن أن يقال إن هللا 

ورسولو واملؤمنٌن فإنو منهم  وح فاًء ع ى أىل اإلَمان َّ ورسولو، وأخِب أنو من اّتذىم نصًناً وح يفاً وولياً من دون هللا

 .ِف التحزب ع ى هللا وع ى رسولو واملؤمنٌن، وأن هللا ورسولو منو بريئان

‚অমানদর মনত, এ বযাপানর হিক কো না, হ িআ অল্লা তা‘অা মস্ত মু’হম নক 

হ নধ্ কনরনছ , তারা নয  অল্লা এবং তাাঁর রাূনর প্রহত ইমা  অ  কারীনদর হবরুনদ্ধ 

হগন আাহুদী- াারানদরনক াাযযকারী  হমে  া বা া। হতহ  অর বননছ , নয বযহি 

অল্লা, রাূ  মু’হম নদরনক বাদ হদন তানদরনক হমে  াাযযকারী বা ানব; ন অল্লা, 

রাূ  মু’হম নদর হবনরাধ্ী হলহবনরর নাক। অর অল্লা  রাূ তার নেনক মুি।‛ 

(তািীনর ত্ববারী, ৬/২৮৬) 

আবন  তাআহমা র. তাতারনদর বযাপানর বন , নয ব ামহরক বযহিবগে তানদর ানে নযাগ 

নদনব, তারা তানদরআ হবধ্ান র ন্তভুেি নব। আামী লরীা নেনক যতটুকু তারা হিনর 

নগনছ, এর মাধ্যনমআ তানদর মানঝ আামী লরীা নেনক হরদ্দা াবযস্ত ননছ। াািগে 

যহদ যাকাত স্বীকারকারীনদরনক মুরতাদ নঘাো করনত পানর ; েচ তারা নরাজা রাখত, 

 ামাজ পড়ত, মুমা নদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করত  া। নতা যারা অল্লা  তাাঁর রাূনর 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

লত্রুনদর ানে কাাঁনধ্ কাাঁধ্ হমহন মুমা নদরনক তযা কনর তানদরনক কী বা নব??? 

(অ-িাতাা অ-কুবরা, ৪/৩৩২)  

আবন  াযম র. বন , 

وقد ع  نا أن من خرج عن دار اإلسَلم إَل دار اْرب فقد أبق عن هللا تعاَل وعن إمام املس  ٌن وَجاعتهم، ويبٌن ىذا 

عاَل: حديثو ملسو هيلع هللا ىلص أنو: "َأََن بريء من كل مس م يقيم بٌن أظهر املشركٌن"، وىو ع يو السَلم َّل يِبأ إَّل من كافر، قال هللا ت

 }ون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض}واملؤمن

‘অমরা জাহ - নয বযহি দারু আাম তযাগ কনর দারু কুিনর চন নগ, ন অল্লা 

তা‘অা, মুমা নদর অমীর  তানদর জামাঅত নেনক পাহন নগ। এ হুকুমহট রাূ 

াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর বােী নেনক প্রমাহেত। রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া 

াল্লাম বননছ - 

  .بَِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسِ ٍم يُِقيُم بَ ٌْنَ َأْظُهِر اْلُ ْشرِِكٌنَ َأََن 

‚প্রনতযক ঐ মুমা  নেনক অহম মুি-পহবে, নয মুলহরকনদর ানে ববা কনর।‛ অর 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম কখন া কানির ছাড়া  য কানরা বযাপানর দাহত্ব মুি 

  । অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾ٔٚ﴿التوبة:  …َواْلُ ْؤِمُنوَن َواْلُ ْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعضٍ 

‚মু’হম   র- ারীগে এনক পনরর বনু্ধ।’ (ূরা তাবা: ৭১) 
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অবু মুাম্মাদ র. বন -  

ن املس  ٌن فهو ِبذا الفعل مرتد، لو أحكام املرتد ك ها فصح ِبذا أن من ْق بدار الكفر واْرب خمتاراً ُمارًَّ ملن ي يو م

 .من وجوب القتل ع يو مَّت قدر ع يو ومن إَّحة مالو وانفساخ نكاحو وغًن ذلك، َلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يِبأ من مس م

َّل يقدر ع ى اْلروج من وكذلك من سكن ِبرض اَلند والسند والصٌن والرتك والسودان والروم من املس  ٌن، فإن كان 

ىنالك لثقل ظهر أو لق ة مال أو لضعف جسم أو َّلمتناع طريق فهو معذور، فإن كان ىناك ُمارًَّ ل  س  ٌن معيناً 

 .ل كفار خبدمة أو كتابة فهو كافر

ا املنفرد بنفسو ولو أن كافراً جماىداً غ ب ع ى دار من دور اإلسَلم، وأقر املس  ٌن ِبا ع ى حاَلم، إَّل أنو ىو املالك َل

 .ِف ضبطها وىو مع ن بدين غًن دين اإلسَلم لكفرَّلبقاء معو كل من عاونو وأقام معو وإن ادعى أنو مس م ملا ذكرَن

‚ুতরাং এ কো প্রমাহেত নয, নয বযহি হ কটবতেী মুমা নদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করনত নস্বো 

দারু কুিনর নযাদ্ধা হননব চন যা, ন তার এআ পরানধ্র কারনে মুরতাদ ন যা। 

তার ঈপর মুরতানদর ব হুকুম প্রনযাজয নব। নযম , নগ্রিতার করনত ক্ষম ন তানক 

তযা করা, তার ম্পদ বানজাপ্ত করা, হবন নভনঙ যাা আতযাহদ। কারে, রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআহ া াল্লাম নকান া মুমা  নেনক দাহত্ব মুহির নঘাো কনর হ । 

নতমহ  নযব মুমা  ভারত, শ্রীঙ্কা, চী , তুরস্ক, ুদা , আতাহ আতযাহদ রানষ্ট্র ববা 

কনর, ন যহদ বৃদ্ধ া বা দহরর া বা ুিতা বা নদলতযানগ হ নধ্াজ্ঞা আতযাহদ 

কারনে চন অনত ক্ষম  া , তানক মাযুর বা ক্ষম হননব গেয করা নব। ন যহদ 
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নখান  কানিরনদরনক নখদমত, নখানহখ আতযাহদর মাধ্যনম মদদ হদন মুমা নদর 

হবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনর, ন কানির বন গেয নব। 

নকান া প্রকালয কানির যহদ দারু আানমর নকান া এাকা দখ কনর ন  এবং 

মুমা নদরনক তানদর অপ  বিা বা রানখ, ন ঈি এাকার একেে হধ্পহত 

বন  বন এবং হ নজনক মুহম হননব নঘাো কনর; তান তানত বিা কারী যারাআ 

তানক াাযয করনব এবং তার ানে োকনব, ন কানির হননব গেয নব; যহদ ন 

হ জনক মুমা  দাহব করুক।‛ (অ-মুাল্লা, ১১/১৯৯-২০০ পৃ.) 

(মূ অরহবনত " ًكافرًا جماىدا" বা ননছ। ম্ভবত নখা হবকৃত ন নগনছ বা মুরে প্রমাদ 

ঘনটনছ, অল্লাহু অাম। এখান  " ًكافراً جماىرا" আ শুদ্ধ।) 

এবার হচন্তা করু , আরাকী মুমা নদরনক মারার জ য অনমহরকা  তার হমেনদর 

জঙ্গীহবমা   ামহরক বাহ ী মধ্যপ্রাচয হদন চাচ কনর। এম টা যহদ আমাম ত্ববারী, আবন  

াযম  আবন  তাআহমা র. প্রতযক্ষ করনত ; তনব তাাঁরা এ বযাপানর কী িনতাা হদনত ? 

তাাঁরা যহদ অনমহরকার ন ব জঙ্গীহবমা  নদখনত , নযগুনা অিগাহ স্তান র 

মুমা নদরনক তযা করার জ য পাহকস্তা  নেনক ঈনড় যা; তনব তাাঁরা কী িনতাা জাহর 

করনত ? 
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তাাঁরা যহদ পহিমা ন ব জাাজ, রেতরী  জঙ্গীহবমা  নদখনত , যা আরাআনক হ রাপিা 

হদনত, জাহযরাতু অরনব জবরদখ করনত এবং আরাক বনরাধ্ করনত মধ্যপ্রাচয, আননম  

 হমলর ন জ্বাা ী, রদ  খহ জ ুট কনর, এ বযাপানর তারা কী িনতাা হদনত ? 

তাাঁরা যহদ নদখনত , অমানদর লাকনগাষ্ঠীর পরম বনু্ধ অনমহরকার নস্ত্র হিহহস্ত ী 

মুমা গে পহরবানর হ জ বাহড়নত হ ত না ; তান তারা কী বনত ??? 

আননমন র রকাহর বাহ ীর ানে হমন মাহকে  জঙ্গীহবমা গুহর মুজাহদনদর ঈপর মুহুমুেহু 

হবমা  ামা যহদ তারা প্রতযক্ষ করনত , কী মূযা  করনত ? নভনব নদখু ! 

০৭. কানিরনদর ানে যুদ্ধ করা, তানদর ভ্রষ্টতার মুনখাল ঈনম্মাচ  করা, 

তানদর ানে বনু্ধত্ব  া রাখা এবং তানদর নেনক দূনর োকার হ নদেল: 
অল্লা তা‘অা শুধু্ কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব করনত হ নধ্ কনর হ ; বরং অমানদরনক 

অী, মুরতাদ  মু াহিক; ক প্রকার কানিরনদর ানে যুদ্ধ করার হ নদেল হদননছ । 

ক. অী কানিরনদর হবরুনদ্ধ হজাদ করা এবং কানিররা আামী রাষ্ট্র 

দখ কনর হ ন তানদর হবরুনদ্ধ হজাদ করা িরনয অআ   
লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. বন , 

وإذا دخل العدو بَلد اإلسَلم فَل ريب أنو ُيب دفعو ع ى اَلقرب فاَلقرب إذ بَلد اإلسَلم ك ها ِنزلة الب دة الواحدة، 

 .والد وَّل غرمي، ونصوص أَحد برُية ِبذاوأنو ُيب النفًن إليو بَل إذن 
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وقال أيضًا: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن اْرمة والدين فواجب إَجاعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد 

الدين والدنيا َّل شيء أوجب بعد اإلَمان من دفعو، فَل يشرتط لو شرط بل يدفع ِبسب اإلمكان، وقد نص ع ى ذلك 

 .أبحابنا وغًنىم، فيجب التفريق بٌن دفع الصائل الِامل الكافر وبٌن ط بو ِف بَلدهالع  اء 

‚লত্রুবাহ ী যখ  নকান া আামী রানষ্ট্র েুনক পনড়, তখ  তানদরনক প্রহতত করা 

নদাদাতীতভানব িরয ন যা। ন নদনলর মুমা নদর ঈপর, তারপর তারা  া পারন 

তানদর পাশ্বেবতেী নদনলর মুমা নদর ঈপর। কারে, মস্ত আামী রাষ্ট্র একহট নদনলর 

 যা। হপতা-মাতা  ঋে প্রাপনকর  ুমহত ছাড়াআ ন যুনদ্ধ ংল হ নত নব। এ বযাপানর 

অমাদ র. কতৃেক ঈদৃ্ধহতগুনা স্পষ্ট। 

হতহ  অর বন , অত্মরক্ষামূক হজাদ না: আজ্জত  িী  রক্ষার বনচন গুরুত্বপূেে 

প্রকার। তা ঈম্মার ঐকমনতয িরয। িী   দুহ ার হবন িাাদ ৃহষ্টকারী া াদার 

বাহ ীনক প্রহতত করার নচন গুরুত্বপূেে ইমা  অ ার পনর অর নকান া িরয ন আ। তাআ 

এনত নকান া লতে ন আ; বরং বার জ য াধ্যা ুযাী প্রহতত করা অবলযক। অমানদর 

অাব   যা য ঈামান নকরাম স্পষ্ট বননছ , এখান  জাহম কানির া াদার বাহ ী 

এবং তানদরনক ঈি নদনল অহ্বা কারীনদর মানঝ পােেকয করনত নব।‛ (অ-িাতাা 

অ-কুবরা, অ-আখহতারাতু আহমযা, হকতাবু হজাদ, ৪/৬০৭) 

আামী রানষ্ট্র অক্রমেকারী কানিরনদরনক প্রহতত করার বযাপানর ঐকমতয ার দহ 

ম্বহত মুজাহনদ অজম লাআখু আাম আবন  তাআহমা র. এর কনিার িনতাাহট একটু 
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নভনব নদখু । ইমান র পর তানদরনক প্রহতত করার নচন নকান া গুরুত্বপূেে কাজ ন আ। 

এহটর ঈপর মস্ত অনম একমত ননছ - তার এ তাকীদহট ক্ষয করু । এরপর 

কোহটনক বতেমা  যুনগর দরবাহর অনম  মডানরট দাইনদর কোর ানে হমহন নদখু , 

যারা বোত্মক নচষ্টা চাহন মুমা নদরনক হজাদ নেনক হবরত রাখনত চা; যানত অমানদর 

ভূখনণ্ড া াদার কানিরনদরনক হ রাপনদ রাখা যা এবং তানদর মন াবা া জ লান্তভানব 

পূেে করনত পানর। 

খ. আামী রানষ্ট্রর মুরতাদ লাকনদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করা  
আাম ছাড়া  য নকান া মতবানদ নদল পহরচা াকারী এবং আাহুদী-হিস্টা নদর বনু্ধ 

মুরতাদ লাকনগাষ্ঠীর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করা বতেমা  যুনগর িরনয অআ  হজানদর  যতম 

একহট রূপ। এ হবহট ন ক হবনর ন্তগেত একহট হব, যার ঈপর ঈামান 

নকরাম একমত রননছ  এবং এ বযাপানর তাাঁরা িনতাা হদননছ । অমরা তার হকদাংল 

এখান  ঈনল্লখ করব। মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

نَ ُهْم ُثَّ ََّل ُيَُِدوا ِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمَِّّ  ُ وَك ِفيَ ا َشَجَر بَ ي ْ ا َقَضْيَت َوُيَس ُِّ وا َتْسِ يً ا ﴿النساء: َفََل َورَبَِّك ََّل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتََّٰ ُُيَكِّ

ٙ٘﴾ 

‚হকন্তু  া, অপ ার পা কতোর কম! তারা ততক্ষে পযেন্ত ইমা দার নব  া, যতক্ষে  া 

তানদর মনধ্য ৃষ্ট হববানদর বযাপানর নতামানক  যাহবচারক মা নব। তঃপর নতামার 
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মীমাংার বযাপানর হ নজনদর মন  নকান া রকম ংকীেেতা পানব  া এবং তা হৃষ্টহচনি কবু 

কনর ন নব।‛ (ূরা হ া: ৬৫) 

০১. আমাম লানিী র. বন , রাূনর অ ুগতয ধ্যা: অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل   ﴾ٕٜ﴿املائدة:  …َوَأِطيُعوا اَّللَّ

‚নতামরা অল্লার অ ুগতয কর এবং রাূনর অ ুগতয কর।‛ (ূরা মাহদা: ৯২) 

 ﴾ٗٙ﴿النساء:  …اَع ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَما َأْرَسْ َنا ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ لُِيطَ 

‚বস্তুত অহম একমাে এ ঈনদ্দনলযআ রাূ নপ্ররে কনরহছ, যানত অল্লার হ নদেলা ুযাী 

তাাঁনদর অনদল-হ নধ্ মা য করা ।‛ (ূরা হ া: ৬৪) 

 ﴾ٓٛ﴿النساء: …َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللََّ 

‚নয বযহি রাূনর হুকুম মা য কনর, ন অল্লারআ হুকুম মা য কর।‛ (ূরা হ া: ৮০) 

نَ ُهْم ُثَّ ََّل ُيَُِدوا ِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمَِّّ  ُ وَك ِفيَ ا َشَجَر بَ ي ْ ا َقَضْيَت َوُيَس ُِّ وا َتْسِ يً ا ﴿النساء: َفََل َورَبَِّك ََّل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتََّٰ ُُيَكِّ

ٙ٘﴾ 

‚হকন্তু  া, অপ ার পা কতোর কম! তারা ততক্ষে পযেন্ত ইমা দার নব  া, যতক্ষে  া 

তানদর মনধ্য ৃষ্ট হববানদর বযাপানর নতামানক  যাহবচারক মা নব। তঃপর নতামার 

মীমাংার বযাপানর হ নজনদর মন  নকান া রকম ংকীেেতা পানব  া এবং তা হৃষ্টহচনি কবু 

কনর ন নব।‛ (ূরা হ া: ৬৫) 
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ঈি অাতমূ িারা অল্লা তা‘অা এ কো তাকীদ হদন বুঝানত নচননছ  নয, রাূুল্লা 

াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম এর অ ুগতয করা াহজব এবং রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ 

া াল্লাম এর অ ুগতয করা মান  অল্লারআ অ ুগতয করা। ুতরাং তাাঁর বাধ্য ার 

মান  স্বং অল্লারআ বাধ্য া। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   ﴾ٖٙ﴿النور:  فَ ْ َيْحَذِر الَِّذيَن َُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

‚তএব যারা তাাঁর অনদনলর হবরুদ্ধাচরে কনর, তারা এ হবন তকে নাক নয, হবপযে 

তানদরনক স্পলে করনব েবা যন্ত্রোদাক লাহস্ত তানদরনক গ্রা করনব।‛ (ূরা  ূর: ৬৩) 

এ অানত রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর হবনরাহধ্তার বযাপানর তকে কনর নদা 

ননছ। রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর হবনরাধ্ী এবং তাাঁর অ ীত ধ্মে নমন  ন া 

নেনক হবরতনদরনক এবং তানত নদাদকারীনদরনক ইমা  নেনক বহভূেত বা ননছ। নযম  

অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

نَ ُهْم ُثَّ ََّل ُيَُِدوا ِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمَِّّ  ُ وَك ِفيَ ا َشَجَر بَ ي ْ ا َقَضْيَت َوُيَس ُِّ وا َتْسِ يً ا ﴿النساء: َفََل َورَبَِّك ََّل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتََّٰ ُُيَكِّ

ٙ٘﴾ 

‚হকন্তু  া, অপ ার পা কতোর কম! তারা ততক্ষে পযেন্ত ইমা দার নব  া, যতক্ষে  া 

তানদর মনধ্য ৃষ্ট হববানদর বযাপানর নতামানক  যাহবচারক মা নব। তঃপর নতামার 

মীমাংার বযাপানর হ নজনদর মন  নকান া রকম ংকীেেতা পানব  া এবং তা হৃষ্টহচনি কবু 

কনর ন নব।‛ (ূরা হ া: ৬৫) 
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অানত حرج লনদেরর বযাখযা বা , মুজাহদ র. নেনক বহেেত, حرج এর েে নদাদ। তনব 

 এর অ েে ংকীেেতা। ুতরাং অানতর েে এ নত পানর নয, নদাদাতীত حرج

ভানব নমন  ন া, এ নক্ষনে মন  নকান া ংকীেেতা  া রাখা; বরং নখাা মন , নজন -শুন  

এবং হবশ্বানর ানে নমন  ন া।  

এ অাত প্রমাে কনর নয, নয বযহি অল্লা তা‘অা’র বা রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া 

াল্লানমর নকান া অনদল প্রতযাখযা  কনর, ন আাম নেনক বহষৃ্কত ন যা। চাআ নদাদ 

কনর প্রতযাখযা  করুক বা গ্রে করা নেনক হবরত নেনক প্রতযাখযা  করুক বা নমন  হ নত 

স্বীকৃহত জাহ ন প্রতযাখযা  করুক। 

াাবান নকরাম যাকাত প্রদান  স্বীকৃহত জ্ঞাপ কারীনদরনক মুরতাদ নঘাো হদন 

তানদরনক তযা করা এবং স্ত্রী-ন্তা নক নগ্রিতার করার হুকুম হদনহছন , এ অানত 

তাাঁনদর কানজর ববধ্তার প্রমাে কনর। কারে, অল্লা তা‘অা হ নদেল কনরনছ , নয বযহি 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর অনদল  রা মা নব  া, ন ইমা দারনদর 

ন্তভুেি  ।‛ (আমাম লানিী র. প্রেীত অকামু কুরঅ , ৩/১৮০-১৮১) 

মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكً ا لَِّقْومٍ   ﴾ٓ٘يُوِقُنوَن ﴿املائدة:  َأَفُحْكَم اْْلَاِىِ يَِّة يَ ب ْ
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‚তনব হক তারা জানী যুনগর িাাা কাম া কনর? অল্লা নপক্ষা হবশ্বাীনদর জ য 

ঈিম িাাাকারী নক?‛(ূরা মাহদা: ৫০) 

অল্লামা আবন  কাীর র. বন , 

إَل ما سواه من اَلراء ينكر تعاَل ع ى من خرج عن حكم هللا اكم، املشت ل ع ى كل خًن، الناىي عن كل شر، وعدل 

واَلىواء واَّلبطَلحات اليت وضعها الرجال بَل مستند من شريعة هللا، ك ا كان أىل اْلاى ية ُيك ون بو من الضَلَّلت 

واْلهاَّلت ِا يضعوهنا آبرائهم وأىوائهم، وك ا ُيكم بو التتار من السياسات امل كية املأخوذة عن م كهم جنكز خان 

وىو عبارة عن كتاب جم وع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شَّت من اليهودية والنصرانية وامل ة  الذي وضع َلم الياسق،

اإلسَلمية وغًنىا، وفيها كثًن من اَلحكام أخذىا من جمرد نِرة وىواه، فصارت ِف بنيو شرعاً متبعًا، يقدموهنا ع ى اْكم 

لك فهو كافر ُيب قتالو حَّت يرجع إَل حكم هللا ورسولو، فَل ُيكم سواه ِف بكتاب هللا وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ف ن فعل ذ

 .ق يل وَّل كثًن

‚অল্লা তা‘অা তানদর কমেকাণ্ডনক হ দাদা জা ানে , যারা অল্লা তা‘অার ঙ্ঘ ী 

হবধ্া - যা ব ধ্রন র কযাে মৃদ্ধ এবং ব ধ্রন র কযােনক প্রহততকারী; তা নেনক 

নবর ন প্রবৃহি, হ জস্ব ধ্যা -ধ্ারো, লরীার বাহনরর মা ব রহচত পহরভাামূনর হদনক 

প্রতযাবতে  কনর। 

নযম , জানী যুনগর মা ু মা ুনর মহস্তষ্ক  প্রবৃহিপ্রূত মূখেতা  ভ্রষ্টতাপূেে হচন্তা িারা 

হ নজনদর পহরচা া করত। নতমহ ভানব তাতার লাকনগাষ্ঠী নচহঙ্গ খা  প্রেীত আাহক 

িারা নদল পহরচা া করত। আাহনকর ার কো না, এহট এম  একহট অআ  ংক ; 
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যানত অআ  গ্রে করা ননছ আাহুদী, হিস্টা , আাম হবহভি ধ্মে নেনক। তানত এম  

কতক অআ  অনছ, যা শুধু্মাে প্রবৃহি  চাহদাপ্রূত। িন নহট তার ঈিরূরীনদর হ কট 

 ুরেী লরীা পহরেত না। তারা এহটনক অল্লার হকতাব  তাাঁর রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআহ া াল্লানমর ুিার ঈপর গ্রাহধ্কার হদত। ুতরাং নয বযহি এম  কাজ করনব, 

ন কানির ন যানব। অল্লা  তাাঁর রাূনর হবধ্ান  হিনর  া অা পযেন্ত তার ানে যুদ্ধ 

করা াহজব। ামা য হক নবহল; নকান া হবনআ লরীার বাহনর হগন হুকুম নদা যানব 

 া।‛ (তািীনর আবন  কাীর, ২/৬৮)  

গ. ংল ৃহষ্টকারী মু াহিকনদর ানে যুদ্ধ করা  
মা  অল্লা তা‘অা রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লামনক মু াহিকনদর ানে 

কনিারতা,  ম ীতা, যুহি ঈপিাপ   লাহস্ত প্রদান র মাধ্যনম হজাদ করনত বননছ । 

হতহ  আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾ٜ﴿التحرمي:  ََي أَي َُّها النَِّبُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُ َناِفِقٌَن َواْغُ ْظ َعَ ْيِهمْ 

‚ন  বী! কানির  মু াহিকনদর হবরুনদ্ধ হজাদ করু  এবং তানদর প্রহত কনিার 

না ।‛(ূরা তারীম: ৯) 
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আমাম কুরতুবী র. বন ,  

يو مسألة واحدة وىو التشديد ِف دين هللا، فأمره أن ُياىد الكفار َّلسيف واملواعظ اْسنة والدعاء إَل هللا، واملنافقٌن ف

َّلغ ِة وإقامة اْجة، وأن يعرفهم أحواَلم ِف اَلخرة وأهنم َّل نور َلم ُيوزون بو الصراط مع املؤمنٌن ، وقال اْسن: أي 

 .جاىدىم ِبقامة اْدود ع يهم

‚এ অানত একহট মাঅা স্পষ্ট করা ননছ। তা না: িীন র বযাপানর  ম ীতা। 

হতহ  হ নদেল কনরনছ  নয, কানিরনদর ানে স্ত্রলস্ত্র, ঈিম ঈপনদল  অল্লার হদনক 

অহ্বান র মাধ্যনম যুদ্ধ কর। অর মু াহিকনদর ানে কনিারতা  যুহি ঈপিাপ  এবং 

তানদর নল পহরোম কীরূপ নব এবং মু’হম নদর ানে চন তানদর নকান া ভহবযব 

ন আ, এ কো বহত কনর বুঝান ার মাধ্যনম যুদ্ধ কর। াা  র. বন , েোব লাহস্ত 

বাস্তবা  কনর তানদর ানে হজাদ কর।‛ (তািীনর কুরতুবী, ১৮/২০১ পৃ.) 

০৮. লরীার হ কট গ্রেনযাগয কানিরনদর ানে বনু্ধত্বকারীনদর হকছু 

হমেযা জুাত: 
অল্লা তা‘অা মু াহিকনদর হমেযা জুাত গ্রে কনর হ । তারা কানিরনদরনক বনু্ধরূনপ 

গ্রে কনর। যুনগর হবপযে  ববহশ্বক পহরবতেন র জুানত তানদরনক াাযয কনর। কখন া 

তারা মুমা নদর হবরুনদ্ধ কানিরনদরনক াাযয কনরনছ কানিরনদর হ কট তানদর একটা 

বিা  ার জুানত। অল্লা তা‘অা বন -  
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َ ََّل يَ ْهِدي ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرىَٰ َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِيَاُء بَ ْعٍض َوَمن يَ ت َ  ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ُم مِّنُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ َوَلَّ

َّاِلِ ٌَن ﴿املائدة:  ُ  ﴾ٔ٘اْلَقْوَم ال فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف قُ ُ وِِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن ََنَْشىَٰ َأن ُتِصيبَ َنا َدائَِرٌة فَ َعَسى اَّللَّ

ُؤََّلِء َويَ قُ ﴾ َٕ٘أن َيَِْتَ َِّْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَ ىَٰ َما َأَسرُّوا ِف أَنُفِسِهْم ََنِدِمٌَن ﴿املائدة:  وُل الَِّذيَن آَمُنوا َأىََٰ

 ﴾ٖ٘ئدة: الَِّذيَن َأْقَسُ وا ََِّّللَِّ َجْهَد َأَْمَاهِنِْم ِإن َُّهْم َلَ َعُكْم َحِبَطْت َأْعَ اَُلُْم فََأْبَبُحوا َخاِسرِيَن ﴿املا

‚ন মু’হম গে! নতামরা আাহুদী  হিস্টা নদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে কনরা  া। তারা এনক 

পনরর বনু্ধ। নতামানদর মনধ্য নয তানদরনক বনু্ধ হননব গ্রে করনব; ন তানদরআ 

ন্তভুেি। হ িআ অল্লা জাহমনদরনক পেপ্রদলে  কনর   া। বস্তুত যানদর ন্তনর নরাগ 

রননছ, অপহ  তানদরনক নদখনব , নদৌনড় হগন তানদরআ মনধ্য প্রনবল কনর। তারা বন, 

অমরা অলঙ্কা কহর, পানছ  া অমরা নকান া দুঘেট া পহতত আ। তএব, নহদ  দূনর  , 

নযহদ  অল্লা তা‘অা হবজ দা  করনব  েবা হ নজর পক্ষ নেনক নকান া হ নদেল নদনব ; 

িন তারা স্বী নগাপ  মন াভানবর জ য  ুতপ্ত নব। মু’হম গে বনব, এরাআ হক ন ব 

নাক; যারা অল্লার  ানম দৃঢ় প্রহতজ্ঞা করত নয, অমরা নতামানদর ানেআ অহছ? তানদর 

কৃতকমেমূ  ষ্ট ন নগনছ; িন তারা ক্ষহতগ্রস্ত ন অনছ।‛ (ূরা মাহদা: ৫১-৫৩) 

অল্লামা আবন  কাীর র. বন - 

فرتى الذين ِف ق وِبم مرض{ أي شك وريب ونفاق، }يسارعون فيهم{ أي يبادرون إَل مواَّلهتم ومودهتم ِف الباطن {

ة{ أي يتأولون ِف مودهتم ومواَّلهتم أهنم َيشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين والِاىر، }يقولون َنشى أن تصيبنا دائر 
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 .َّملس  ٌن، فتكون َلم أَيد عند اليهود والنصارى

 

 ,যানদর ন্তনর বযাহধ্ রননছ, তানদরনক অপহ  নদখনব  েোব নদাদ فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف قُ ُ وِِبِم مََّرضٌ 

ংল  মু াহিকী রননছ।  َن ِفيِهمْ ُيَسارُِعو   নদৌঁনড় হগন তানদরআ মনধ্য প্রনবল কনর েোব 

বাহযক  ভযন্তরীেভানব তানদর বনু্ধত্ব  ন্তরঙ্গতার জ য নদৌড়ঝাাঁপ কনর।  ى َأن يَ ُقوُلوَن ََنْشَٰ

 ,তারা বন, অমরা অলঙ্কা কহর, পানছ  া নকান া দুঘেট া পহতত আ। েোব ُتِصيبَ َنا َدائَِرةٌ 

তানদর বনু্ধত্ব  ন্তরঙ্গতার কারে বযাখযা কনর বন, তারা ভ করনছ নয, কানিররা যহদ 

মুমা নদর ঈপর হবজ াভ কনর, তখ  আাহুদী- াারানদর কানছ তানদর একটা বিা  

নব।‛ (তািীনর আবন  কাীর, ২/৭১) 

০৯. মু’হম নদর ানে বনু্ধত্ব রক্ষা করা এবং তানদরনক াাযয করার 

হ নদেল: 
কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব করনত হ নধ্াজ্ঞার বযাপানর অনাচ া করার পর ংহক্ষপ্তাকানর 

মু’হম নদর ানে বনু্ধত্ব করার হ নদেনলর হবন অনাচ া করা মীচী  মন  করহছ। অল্লা 

তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا ُأولََِٰئَك بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوالَِّذيَن ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِبَِْمَواَِلِْم َوأَنُفِسِهْم ِف َسِبيِل 

يِن ف َ  َٰ يُ َهاِجُروا َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِف الدِّ  َعَ ْيُكُم النَّْصُر ِإَّلَّ َعَ ىَٰ قَ ْومٍ آَمُنوا َومَلْ يُ َهاِجُروا َما َلُكم مِّن َوََّليَِتِهم مِّن َشْيٍء َحَّتَّ

َا تَ ْعَ ُ وَن َبِصًٌن ﴿اَلنفال:  ِِ ُ نَ ُهم مِّيثَاٌق َواَّللَّ َنُكْم َوبَ ي ْ َنٌة ِف ٕٚبَ ي ْ ﴾ َوالَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض ِإَّلَّ تَ ْفَعُ وُه َتُكن ِفت ْ
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وا ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا ُأولََِٰئَك ُىُم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىدُ  ﴾ٖٚاَْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبًٌن ﴿اَلنفال: 

ُم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرميٌ ﴿اَلنفال:  َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمن بَ ْعُد َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا َمَعُكْم فَُأولََِٰئَك ِمنُكْم َوُأوُلو  ﴾ٗٚاْلُ ْؤِمُنوَن َحقِّا َلَّ

َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِ يٌم ﴿اَلنفال: اَْلَْرَحاِم بَ ْعُضهُ   ﴾ْ٘ٚم َأْوََلَٰ بِبَ ْعٍض ِف ِكَتاِب اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ

‚যাাঁরা ইমা  এন নছ, হজরত কনরনছ, স্বী জা   মা িারা অল্লার রান হজাদ কনরনছ 

এবং যাাঁরা তাাঁনদরনক অে  াাযয াতা হদননছ, তাাঁরা এনক পনরর বনু্ধ। অর যারা 

ইমা  এন নছ; হকন্তু হজরত কনরহ  নতামানদর জ য তানদর হভভাবকনত্বর নকান া দাহত্ব 

ন আ, যতক্ষে  া তারা হজরত কনর। বলয যহদ তারা িীন র বযাপানর নতামানদর াতা 

কাম া কনর; তনব তানদর াাযয করা নতামানদর কতেবয। হকন্তু নতামানদর ানে যানদর চুহি 

হবদযমা  রননছ, তানদর হবরুনদ্ধ  । বস্তুত নতামরা যা হকছু কর, অল্লা ন বআ নদনখ । 

অর যারা কানির তারা পারস্পনরর বনু্ধ। নতামরা যহদ (ঈপনরাি) বযবিা কাযেকর  া কর; 

তনব নিত া হবস্তার াভ করনব এবং বড়আ হবপযে নদখা নদনব। অর যাাঁরা ইমা  এন নছ, 

হজরত কনরনছ এবং অল্লার রান হজাদ কনরনছ এবং যাাঁরা তাাঁনদরনক অে হদননছ, 

াাযয-াতা কনরনছ, তাাঁরা না প্রকৃত মু’হম । তাাঁনদর জ য রননছ, ক্ষমা  

ম্মা জ ক জীহবকা। অর যাাঁরা ইমা  এন নছ পরবতেী পযোন এবং হজরত কনরনছ এবং 

নতামানদর ানে হম্মহত ন হজাদ কনরনছ, তাাঁরা নতামানদরআ ন্তভুেি। বস্তুত যারা 

অত্মী, অল্লার হবধ্া  মনত তাাঁরা পরস্পর নবহল কদার। হ িআ অল্লা যাবতী হবন 

ক্ষম  বগত।‛ (ূরা অ িা: ৮২-৮৫) 
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আমাম কুরতুবী র. বন -  

قولو تعاَل: }وإن استنصروكم ِف الدين{ يريد إن دعوا ىؤَّلء املؤمنون الذين مل يهاجروا من أرض اْرب عونكم بنفًن أو 

َّلستنقاذىم فأعينوىم، فذلك فرض ع يكم فَل ّتذلوىم، إَّل أن يستنصروكم ع ى قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فَل  مال

 .تنصروىم ع يهم وَّل تنقضوا العهد حَّت تتم مدتو

طرف، قال ابن العرِب: إَّل أن يكونوا أسراء مستضعفٌن فإن الوَّلية معهم قائ ة، والنصرة َلم واجبة حَّت َّل تبقى منا عٌن ت

حَّت َنرج إَل استنقاذىم إن كان عددَن ُيت ل ذلك، أو نبذل َجيع أموالنا ِف استخراجهم حَّت َّل يبقى َلحد درىم  

كذلك قال مالك وَجيع الع  اء. فإَن  وإَن إليو راجعون ع ى ما حل َّْل ق ِف تركهم إخواهنم ِف أسر العدو، وِبيديهم 

 .والعدد والقوة واْل دخزائن اَلموال وفضول اَلحوال والقدرة 

‚অল্লার বােী-  ِين  যহদ তারা ধ্মেী বযাপানর নতামানদর াতা কাম া‚ َوِإِن اْستَنَصُروُكْم ِف الدِّ

কনর‛ এর িারা ঈনদ্দলয না, দারু ারব নেনক হজরত করনত  া পারা মু’হম রা যহদ 

নতামানদর কানছ ব য নপ্ররে বা ম্পদ াাযয চা, তানদর হদনক াানযযর াত বাহড়ন 

দা। এহট নতামানদর ঈপর িরয। তএব, নতামরা তানদরনক হ রাল করনব  া। তনব তারা 

যহদ এম  নকান া ম্প্রদানর হবরুনদ্ধ াাযয কাম া কনর, যানদর ানে নতামানদর চুহি 

অনছ, তখ  াাযয করা নেনক হবরত োকনব এবং চুহির নমাদ নল  া া পযেন্ত চুহি 

ভঙ্গ করনব  া।  

আব ু অরাবী র. বন , তনব তারা যহদ দুবে বদাদী । নক  া তানদর ানে বনু্ধত্ব টুট 

রননছ এবং তানদরনক াাযয করা াহজব। অমানদর পক্ষ নেনক যানত নকান া বনা 
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 া পাা যা। এম হক অমানদর ংখযা হবচানর হভযা  চাহন তানদরনক মুি করার 

ম্ভাব া োকন, তানদরনক মুি করার জ য নবহরন পড়নত নব বা তানদরনক মুি করনত 

যত টাকার প্রনাজ , তত টাকা খরচ কনর ন তানদরনক মুি করনত নব। এম হক 

অমানদর কানছ এক পা বাহক  া োকুক। আমাম মানক  মস্ত অনম এম হটআ 

বননছ । আিা হল্লাহ া আিা আাআহ রাহজঈ ! কত  ীচু তানদর চহরে, যানদর ভাআনরা 

দুলমন র কারাগানর বদাদী; েচ তানদর ানত রননছ ম্পদ, তানদর রননছ লহি-ামেে, 

তারা ংখযা যনেষ্ট, তানদর ন াবাহ ী রননছ, রননছ স্ত্র-লস্ত্র।‛ (হকন্তু তারা নকান া 

পদনক্ষপআ গ্রে করনছ  া!!) (তািীনর কুরতুবী, ৮/৫৭) 

অল্লামা আবন  কাীর র. বন - 

ذكر تعاَل أبناف املؤمنٌن، وقس هم إَل مهاجرين خرجوا من دَيرىم وأمواَلم، وجاءوا لنصر هللا ورسولو وإقامة دينو، 

وبذلوا أمواَلم وأنفسهم ِف ذلك، وإَل أنصار وىم املس  ون من أىل املدينة إذ ذاك، آووا إخواهنم املهاجرين ِف منازَلم، 

روا هللا ورسولو َّلقتال معهم، فهؤَّلء بعضهم أولياء بعض، أي كل منهم أحق ََّلخر من كل وواسوىم ِف أمواَلم، ونص

 . أحد، وَلذا آخى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن املهاجرين واَلنصار كل اثنٌن إخوان

الثالث من املؤمنٌن وقولو تعاَل: }والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من وَّليتهم من شيء حَّت يهاجروا{ ىذا ىو الصنف 

وىم الذين آمنوا ومل يهاجروا بل أقاموا ِف بواديهم فهؤَّلء ليس َلم ِف املغامن نصيب وَّل ِف مخسها إَّل ماحضروا فيو 

 .القتال
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يقول تعاَل: }وإن استنصروكم{ ىؤَّلء اَلعراب الذين مل يهاجروا ِف قتال ديين ع ى عدو َلم فانصروىم، فإنو واجب 

م إخوانكم ِف الدين إَّل أن يستنصروكم ع ى قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إَل مدة ع يكم نصرىم، َلهن

 فَل ّتفروا ذمتكم وَّل تنقضوا أَمانكم مع الذين عاىدمت، وىذا مروي عن ابن عباس هنع هللا يضر

‚অল্লা তা‘অা মু’হম নদর প্রকারনভদ বেে া কনর । প্রেম প্রকার: মুাহজরী - যাাঁরা ঘর-

বাহড়  ধ্ -ম্পদ তযাগ কনর নবহরন নগনছ  এবং অল্লা  তাাঁর রাূনক াাযয করা 

এবং িী  কানম করার জ য চন এননছ । এআ পনে হ নজনদর জা -মা কুরবা  

কনরনছ । হিতী প্রকার: মদী ার িাী বাহদাদা অ ার- যাাঁরা তাাঁনদর বাহড়নত মুাহজর 

ভাআনদরনক অে হদননছ , হ নজনদর ম্পদ তাাঁনদর ানে ভাগ কনর হ ননছ । 

মুাহজরনদর ানে যুদ্ধ কনর অল্লা  তাাঁর রাূনক াাযয কনরনছ  (েোব িী নক হবজী 

কনরনছ )। ুতরাং তাাঁরাআ পরস্পনর বনু্ধ। েোব প্রনতযনকর হ কট পর ভাআ হ নজর 

জীবন র নচন হপ্র। তাআ নতা রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম মুাহজর-অ ারনক 

দু’জ  দু’জ  কনর ভ্রাতৃত্ববন্ধন  অবদ্ধ কনর হদননছ ।  

মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

َٰ يُ َهاِجُروا  ﴾ٕٚ﴿اَلنفال:  َوالَِّذيَن آَمُنوا َومَلْ يُ َهاِجُروا َما َلُكم مِّن َوََّليَِتِهم مِّن َشْيٍء َحَّتَّ

‚যারা ইমা  এন নছ; তনব হজরত কনরহ  তানদর ানে নতামানদর কীনর বনু্ধত্ব- যতহদ  

 া তারা হজরত করনছ??‛ এহট মুহমন র তৃতী প্রকার। যারা ইমা  অ া নি হজরত 
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কনরহ ; বরং তানদর স্ব স্ব িান  রন নগনছ, তানদর জ য গ ীমনত নকান া ংল ন আ। এক 

পঞ্চমাংনল তানদর ংল ন আ। তনব যারা যুনদ্ধ ংল ন নব তারা এর বযহতক্রম। 

অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  َْوِإِن اْسَتنَصُروُكم ‚তারা যহদ নতামানদর াতা কাম া 

কনর।‛ নযব নাক হজরত কনর কানিরনদর ঙ্গ হ ন যুদ্ধ করনত যাহ , তারা যহদ 

াাযয কাম া কনর, তানদরনক াাযয কর। তানদরনক াাযয করা াহজব। কারে, তারা 

নতামানদর িীহ  ভাআ। তনব তারা যহদ এম  ম্প্রদানর হবরুনদ্ধ াাযয চা, যানদর ানে 

হ হদেষ্ট নমানদ নতামানদর চুহি রননছ, তখ  নতামরা নতামানদর দা  চুহি ভঙ্গ করনব  া। 

এহট আবন  অব্বা রাহয. নেনক বহেেত।‛ (তািীনর আবন  কাীর, ২/৩২৯-৩৩০)  

মা  অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -    

َهْوَن َعِن اْلُ نَكِر َويُقِ  يُ وَن الصَََّلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُ ْؤِمُنوَن َواْلُ ْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َيَُْمُروَن َِّْلَ ْعُروِف َويَ ن ْ

َ َعزِ  ُ ِإنَّ اَّللَّ َ َوَرُسوَلُو ُأولَِٰئَك َسيَ ْرََحُُهُم اَّللَّ  ﴾ٔٚ﴿التوبة:  يٌز َحِكيمٌ َوُيِطيُعوَن اَّللَّ

‚ইমা দার পুরু  ইমা দার  ারী এনক পনরর বনু্ধ। তাাঁরা বকানজর অনদল নদ এবং 

বকাজ নেনক হ নধ্ কনর। াাত কানম কনর, যাকাত নদ এবং অল্লা  তাাঁর 

রাূনর অ ুগতয কনর। এনদরআ ঈপর অল্লা তা‘অা দা করনব । হ িআ অল্লা 

পরাক্রমলী, প্রজ্ঞাম।‛ (ূরা তাবা: ৭১) 
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আবন  কাীর র. বন , মু াহিকনদর গহেত গুোবহ বেে া করার পর অল্লা তা‘অা 

মু’হম নদর প্রলংাে গুোবহ তুন ধ্নরনছ । হতহ  আরলাদ কনরনছ - 

 َواْلُ ْؤِمُنوَن َواْلُ ْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعضٍ 

‚ইমা দার পুরু  ইমা দার  ারী এনক পনরর বনু্ধ‛ েোব, এনক পরনক াাযয-

নযাহগতা কনর।  

নযম  ী বুখারীর াদীন এননছ- 

يَاِن َيُشدُّ بَ ْعُضُو بَ ْعًضا ، َوَشبََّك بَ ٌْنَ َأَبابِِعوِ   اْلُ ْؤِمُن لِْ ُ ْؤِمِن َكاْلبُ ن ْ

‚মু’হম গে পরস্পর একহট প্রাানদর  যা। যার এক ংল পর ংলনক লহিলাী কনর। 

এআ বন রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম এক ানতর অঙুগুনা পর ানতর 

অঙুন প্রনবল করান ।‛ (ী বুখারী, াদী  ং- ৪৮১) 

বুখারীর  য এক াদীন অনছ- 

ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اْلََْسِد إَذا اْشَتَكى ِىْم َوتَ َراَحُِ ُ َّى َمَثُل اْلُ ْؤِمِنٌَن ِف تَ َوادِّ ْْ ًئا َتَداَعى َلُو َسائُِر اْلََْسِد َِّلسََّهِر َوا  َشي ْ

‚পরস্পর মব্বত, দা   ুগ্রন মু’হম নদর ঈদারে একহট নদনর  যা। যখ  তার এক 

ঙ্গ ুি , তখ  তার পুনরা নদ হবহ রা  জ্বনর ুি ন পনড়।‛ (ী বুখারী, 

াদী  ং-৬০১১) 

ূে: তািীনর আবন  কাীর, ২/৩৭০) 
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১০. ারকো: 
ক. অল্লা তা‘অা মু’হম নদর হবরুনদ্ধ কানিরনদরনক বনু্ধ বাহ ন কো-কানজর মাধ্যনম 

াাযয করনত হ নধ্ কনরনছ । নয বযহি এম হট করনব ন তানদরআ মনতা কানির ন 

যানব। নয বযহি তযা, ঙ্গাহ  বা কহি  লাহস্তর ভ কনর, লরীা তার জ য কানিরনদর 

ানে এম  বাকয ঈচ্চারে করা  ুনমাদ  কনর; যা তার নেনক ন কষ্টনক দূর কনর নদনব। 

নকান া িাদা ুটার জ য এম টা করা যানব  া, অন্তহরকভানব তানদর ানে একমত ন 

এবং নকান া কাজ, তযা বা যুনদ্ধর মাধ্যনম মুমা নদর হবরুনদ্ধ তানদরনক াতা করা 

যানব  া। তনব এম  পহরহিহতর স্বীকার বযহির জ য ঈিম না বধ্যেধ্ারে করা এবং ট 

োকা। 

খ. অল্লা তা‘অা কানিরনদর ানে লত্রুতা নপাে করা  বনু্ধত্ব বজে  করার জ য 

অমানদরনক হ নদেল হদননছ । হ িআ তারা দা অমানদর ানে লত্রুতা রানখ, িীন র 

বযাপানর অমানদর ানে হংা কনর এবং অমানদরনক িী  নেনক হবচুযত নদখনত চা। রাূ 

াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর মক্কা হভযান র খবর জাহ ন ামা য একহট হচহি 

পািান ার পরানধ্ যরত ঈমর আব ু খািাব রাহয. াহতব আবন  অহব বাতাঅ রাহয. নক 

মু াহিক গেয কনরহছন  এবং তার জর কবু  া কনর তানক তযা করনত ঈদযত 

নহছন । হকন্তু রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লাম তাাঁর এ কানজ তাাঁনক হ দাদা জা া হ  

বরং বদর যুনদ্ধ াহতব আবন  অহব বাতাঅ রাহয. এর ংলগ্রনের হবলা কানজর হদনক 
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ক্ষয কনর তার এ জঘ য পরাধ্ ক্ষমা কনরহছন । অর এ হবধ্ান  রননছ অল্লা 

তা‘অার ভানাবাা, মু’হম নদর বনু্ধত্ব  হজাদ িী াবীহল্লার মানঝ এক হ হবড় 

ম্পকে। অর রননছ, নয ব কানির অমানদর ানে লত্রুতা রানখ  া, তানদর ানে 

হ হদ্ধ বনু্ধনত্বর বাহনর নেনক নকান া কযাে নপৌঁছান া এবং  যাহ ষ্ঠ অচরে করা। 

গ. কানিরনদরনক ন্তরঙ্গ  নগাপ  তনেযর বযাপানর বনু্ধ বা ান া নেনক লরীা 

অমানদরনক হ নধ্ কনরনছ। 

ঘ. কানিরনদরনক গুরুত্বপূেে পনদ হ নাগ হদনত লরীানত হ নধ্াজ্ঞা রননছ। 

ঙ. কানিরনদর হবশ্বা-মতবানদর  ুরে করা, নগুনানক ম্মা  জা ান া নেনক লরীা 

অমানদরনক হ নধ্ কনরনছ। 

চ. মুমা নদর হবরুনদ্ধ কানিরনদরনক াাযয করা নেনক লরীা অমানদরনক হ নধ্ 

কনরনছ। কানিরনদর পতাকাতন নেনক মুমা নদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করার নক্ষনে বাধ্য ার 

জুাত গ্রেনযাগয  ।  

ছ. অী, মুরতাদ  মু াহিক কানিরনদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করনত লরীা অমানদরনক হ নদেল 

হদননছ। আামী রানষ্ট্রর া াদার কানিরনদরনক প্রহতত করা ঈামান নকরানমর ঐকমনতয 

ইমা  অ ার পনর বনচন গুরুত্বপূেে িরয। 
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জ. ‚নপ্রক্ষাপট পহরতেন র ভন কানিরনদর ানে বনু্ধত্ব করা‛ মু াহিকনদর এম  জুাত 

লরীা গ্রে কনরহ ।  

ঝ. কানিরনদর হবরুনদ্ধ মুমা নদরনক াতা করা লরীা অমানদর ঈপর িরয কনর 

হদননছ। 
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হিতী  ুনেদ: অহকদাতু াা া-বারা নেনক হবচুযহতর 

ধ্র : 

০১. নয ব লাক গাআরুল্লার হবধ্া  হদন লা  কনর  আাহুদী-

হিস্টা নদর বনু্ধ বাহ ন দু’হট পরাধ্নক হিনবহলত ঘহটননছ- 
এ যুনগ অ-াা া-বারার নক্ষনে আানমর  ীহত নেনক বনচন নবহল হবচুযত নেেী 

না: ন ব লাকনেেী, যারা আামী লরীা নেনক নবর ন আামী নদলগুনার 

ক্ষমতা অাঁকনড় অনছ। যহদ তারা হ নজনদরনক মুহম হননব দাহব কনর োনক। 

মুহম ঈম্মার ঈপর এ লাকনগাষ্ঠীর হবপদ হদ -হদ  নবনড় চনছ। এম হক 

মুমা নদরনক ী অকীদা নেনক হবচুযত করা এবং িী   ুরনের পনে বাধ্া ার 

মাধ্যনম এরা মুহমনদর ঈপর নবোচ্চ হবপজ্জ ক ন দাাঁহড়ননছ। নক  া, তারা আামী 

অকীদা নেনক বনচন নবহল হবচুযত, জীব   ম্পদ মুহমনদর প্রা ব হবনক 

কনিারভানব হ ন্ত্রেকারী একহট নগাষ্ঠী। তা ছাড়া তারা একআ ানে ব িান  ছহড়ন অনছ; 

িন পৃহেবীর নকান া মুহম নদল তানদর হ ষ্টতা নেনক বাাঁচার কল্প াআ করনত পারনছ  া।  

এ লাকনগাষ্ঠীর হবচুযহত নযৌহগক হবচুযহত। এনক নতা তারা আামী লরীা মনত লা কাযে 

পহরচা া কনরআ  া। তার ঈপর তারা আানমর হচর লত্রুনদর অনদল-হ নধ্ পা   

তানদর বনু্ধত্ব রক্ষা কনর অনছ, হবনলত আাহুদী-হিস্টা নদর।  
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আাহুদী-হিস্টা নদর ানে খযতার প্রহত যখ  অমরা  জর বুাআ, তখ  নদখনত পাব- 

আামী হবশ্ব, হবনলত অরবহবশ্বনক তারা আাহুদী-হিস্টা নদর রদ রবরা, ংরক্ষনে 

যুতআ ঘাাঁহটনত রূপ হদননছ। জাহযরাতু অরব, ঈপ-াগরী রাষ্ট্রমূ, হমলর  জদোন র 

হদনক তাকান নয নকান া চকু্ষষ্মা  বযহি নদখনত পানব- আামী হবনশ্বর প্রােনকন্দ্র অজ 

কু্রনডার বাহ ীর াংসৃ্কহতক  ামহরক অগ্রান র ঘাাঁহট  ভারনেয পহরেত ননছ। 

অর নদখা যানব নয, এব লাক মুহম ঈম্মার হবরুনদ্ধ  বয কু্রনডযুনদ্ধর ক্ষযগুনা 

বাস্তবান র জ য হ নজনদর ন াবাহ ীনক নহন হদননছ।  

অমানদর অধু্হ ক আহতান াম্প্রহতক ম নেনক শুরু কনর গত লতনকর ন ব 

লাকনদর আহতান যহদ  জর হদআ, যারা নজারপূবেক মুহম হবনশ্ব নচনপ বন আামী 

লরীার বাহনর নদল পহরচা া কনরনছ, তান নদখনত পাআ- মুমা নদর ঈপর নচনপ 

বা এব লাকনদরনক আানমর হচরলত্রু অনমহরকা, আরাআ, ফ্রান্স, হিনট  হ রন্তর 

ড়যন্ত্র, নগাপ  ম্পকে, রাহর অগ্রা , ঋে প্রদা ,  ুদা , নগাপ  ন নদ , রাজকতা 

 নগানদাদাহগহরর মাধ্যনম পুতু রাজা পহরেত করনত ক্ষম ননছ। এব আহতা 

অনাচ ার ুনযাগ এখান  ন আ। তনব অমরা নদহখন হদনত চাআ নয, হিতী হবশ্বযুনদ্ধর পর 

আানমর হবনরাধ্ীলহিগুনা নয অন্তজোহতক বযবিার নখান এব লাকনক ানতর মুনিা 

হ ন হ নত ক্ষম ননছ। সে বযবস্থা হল া জাতিেংঘ; যা যুনদ্ধ াম্রাজযবাদীনদরআ 

 ুবতেী। 
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আামী মা দনণ্ড জাহতংনঘর ারকো না, এহট একহট অন্তজোহতক অহধ্পতযবাদী কুিরী 

ংঘ। এখান  প্রনবল করা জানয  । এর হ কট হবচার কাম া করা জানয  ; নযহট 

আামী লরীানক প্রতযাখা  কনর প্রহতহষ্ঠত ননছ। সেখালে এ পৃতিবীর পাাঁচটি 

আগ্রােী সমাড়  কুফরী রালের পতরচা োর বাতহলর কালরা োক গ ালোর ক্ষমিা 

সেই। িারাই তেরাপত্তা পতরষলের বযাোলর জাতিেংলঘর সেিৃত্ব আাঁকলড় আলে।  

অমরা অর নদহখন হদনত চাআ নয, আানমর লত্রুরা এব লাকনক হবহভি রকাহর চুহি 

 ববিনকর মাধ্যনম হিহহস্তন  দখদার আাহুদী রাষ্ট্রনক ববধ্তা হদনত রাহজ কহরননছ। নআ 

১৯৪৯ ানর স্ত্র হবরহত চুহি নেনক শুরু কনর ১৯৯৩ ানর না-চুহি পযেন্ত। 

বনলন ২০০২ ান ববরুত-চুহিনত অরবীগ নেনক আরাআ রানষ্ট্রর পূেে ববধ্তার স্বীকৃহত 

অদা কনর ন া ননছ।  

এখান  অর ঈনল্লখ করা মীচী  মন  করহছ- আরাআনর ানে চুহি এবং হিহহস্তন  

তানদর দখদাহরনত্বর স্বীকৃহত নদা লরীার াহজব হুকুম এবং অবলযকী িীহ  

হবনক স্বীকার করার  ামান্তর। 

নতমহ  এহট আামী রানষ্ট্র া াদার কানিরনদরনক প্রহতত করার নয হবধ্া  মুমা নদর 

ঈপর িরনয অআ , তানক স্বীকার করার  ামান্তর। নতমহ  এহট হিহহস্ত ী 

মুমা নদরনক নয াাযয করা াহজব; তা স্বীকার করার  ামান্তর। েচ এহট 
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লরীা প্রমাহেত িরনয অআ , িীন র বলয পা ী একহট হবধ্া । অল্লা তা‘অা 

আরলাদ কনরনছ -  

ِذِه اْلَقْريَِة يَ قُ َوَما َلُكْم ََّل تُ َقاتُِ وَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َواْلُ ْسَتْضَعِفٌَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن  وُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن ىََٰ

َّاملِِ َأْىُ َها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيِّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصًنًا  ﴾٘ٚ﴿النساء:  ال

‚অর নতামানদর কী না নয, নতামরা অল্লার রান যুদ্ধ করছ  া? দুবে নআ পুরু,  ারী 

 হলশুনদর পনক্ষ; যারা বন, ন অমানদর পা কতো! অমানদরনক এ জ পদ নেনক হ ষৃ্কহত 

দা  কর; এখা কার হধ্বাীরা নয তযাচারী। অর নতামার পক্ষ নেনক অমানদর জ য 

হভভাবক হ ধ্োরে কনর দা এবং নতামার পক্ষ নেনক অমানদর জ য াাযযকারী হ ধ্োরে 

কনর দা।‛ (ূরা হ া: ৭৫) 

আমাম কুরতুবী র. বন , অল্লার বােী- 

 َوَما َلُكْم ََّل تُ َقاتُِ وَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ 

‚অর নতামানদর কী না নয, নতামরা অল্লার রান যুদ্ধ করছ  া?‛ ঈি অানত অল্লা 

তা‘অা হজানদ ঈিুদ্ধ কনরনছ । অানতর ারকো না, ন ব কানির-মুলহরকনদর াত 

নেনক দুবে মুমা নদরনক মুি করনত নব, যারা তানদরনক কহি  লাহস্ত হদনে এবং িী  

নেনক দূনর হরন হদনে। তাআ অল্লা তা‘অা তাাঁর কাহমা বুদাদ করা, িী নক হবজী 

করা এবং তার দুবে বাদাদানদরনক মুি করার জ য হজাদ িরয কনর হদননছ । যহদ 

তানত জা  হদনত নাক  া নক ।‛ (তািীনর কুরতুবী, ৫/২৭৯) 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

তারা শুধু্ িরনয অআ  নছনড় হদন ক্ষান্ত হ ; বরং হধ্কাংল অরব নদল ১৯৯৬’র লারম 

অ-লাআখ ড়যনন্ত্র আরাআ, অনমহরকা, রাহলা  পহিমা নদলগুনার ানে ংলগ্রে 

কনর এ মনমে চুহিবদ্ধ  নয, তারা মুজাহদীন র ামা নেনক আরাআনক ুরক্ষা নদনব।  

কুিরী নমাড়নদর কানছ এন  হ ঃলতে অত্মমপেনের নপ্রহক্ষনত আামহবনরাধ্ী লহি, 

হবনলত  বয কু্রনডার (অনমহরকা) তানদর েেন হতক  ামহরক অগ্রান র ক্ষযগুনা 

বাস্তবান র জ য অমানদর নদলগুনার লাকনগাষ্ঠীনক াত কনর হ ননছ। 

মনর পহরবতেন  অজ অমানদর নদখনত নে, তারা পুনরাপুহর  বয কু্রনডারনদর 

তাাঁনবদানর পহরেত ননছ। তাআ নতা হিহহস্ত  টুকনরা টুকনরা নে, অঘানত অঘানত 

হবধ্বস্ত নে, প্রহতহদ  লীদ নে কত লত হিহহস্ত ী; হকন্তু প্রহতনবলী অরব রাষ্ট্রগুনা 

 ীরব-হ হবেকার বা অাঁতাাঁত কনর অনছ আরাআনর ানে। আরাকী মুমা নদরনক তযা করা, 

তানদর ভূহম দখ করা এবং তানদর নপনরা হছ তাআ করার জ য ামার পর ামা করা 

নে। অর অরব প্রহতনবলীরা  বয কু্রনডারনদরনক হ হমত ব ধ্রন র মেে   

নযাহগতা হদন যানে। অিগাহ স্তান  কু্রনডার বাহ ী ব য নপ্ররে কনর অর প্রহতনবলী 

রাষ্ট্রগুনা অনমহরকার ানে অাঁতাাঁত কনর অিগা   অিগা  জাহতনক কতৃেনত্ব অ ার 

পাাঁতারা কনর। 
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লরীা নেনক হ বোহত এব লানকর মুমা নদর হবরুনদ্ধ ড়যন্ত্র, হ যোত , 

পরাধ্মূ, কানরা কানছ স্পষ্ট  । হবনলত আাহুদী-হিস্টা নদর ানে তানদর বনু্ধত্ব 

হদবানানকর  যা স্পষ্ট।  

তাআ নতা তারা তানদর হবরুনদ্ধ ঈম্মনত মুহমা  তার বীর ন্তা  মুজাহদীন র ংগ্রানম 

ভীত ন, হবনলত হিহহস্ত , আরাক, নচচহ া  কাশ্মীনর আরাআ-অনমহরকার ঈবপাত 

নবনড় যাার পর, মুমা নদরনক দম  করা, তানদর হ নজনদর দুবেতা, ন হতবাচকতা  

তাাঁনবদাহরনক অড়া করার জ য হবনদলী প্রভুনদর কানছ াাযয প্রােে া কনর। এনদর মনধ্য 

বনচন ভঙ্কর না তারা, যারা আানমর নপালাক পহরধ্া  কনর আানমর হদনক দাাত 

নদার েং কনর; যানত এর মাধ্যনম নজআ মুমা নদর অিা, হবশ্বা  হৃদ-ম ন  

িা  কনর হ নত পানর। হিক জীব হবধ্বংী ভাআরানর মনতা, যা হঈমযা  আহমঈ  হনস্টমনক 

(মা ুনর নরাগ প্রহতনরাধ্ক বযবিানক) এবং মা ুনর লারীহরক নকাগুনানক ধ্বং কনর নদ 

তো মা বনদনক নভতনর নভতনর মৃতুযমুনখ নিন নদ।  

এ হবন হ নচর অনাচ া ম্প্রাহরত করার প্রা পাব।  
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০২. লাকনগাষ্ঠীর নযাগী: রকাহর অনম, াংবাহদক, হমহডাকমেী, 

নখক, বুহদ্ধজীবী রকাহর গং চাকুনররা বাহতনক াাযয করা, এনক 

নলাভ ীরূনপ িুহটন নতাা এবং তানদর পক্ষাবম্ব  করার হবহ মন 

নবত  নভাগ কনর- 
এ নগাষ্ঠীহট আামী ভূখনণ্ড মুমা নদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধরত লাকনেেী, কু্রনডার বাহ ী বা 

(তানদর প্রতারো মনত) হজহম্মনদর (!) ানে বনু্ধত্ব করার বযাপানর বনচন নজারানা ভূহমকা 

পা কারী।  

হকন্তু অিনা তারা স্পলেকাতর একহট প্রশ্ন নেনক পাহন নবড়া নয, (যহদ তারা হজহম্ম 

ন োনক তনব) নক কানক হজহযা নদ?  

এ নগাষ্ঠীহট হবহভি নধ্াাঁালা ৃহষ্ট কনর অু ুিা া জামাঅ’র পূবেবতেী-পরবতেী 

ক আমামগনের হিরকৃত অকীদা নেনক হবচুযত প্রতারোপূেে এক পদ্ধহতনক  ুরে কনর।  

এ নগাষ্ঠীহট হ নজনদর মানঝ হিনবল ঘহটননছ:  

০১. মুরহজানদর অকীদা- বেহ কৃষ্ট পন্থার বলহেয, তাাঁনবদাহর, িাাদ  মুরতাদ রকানরর 

ংগি গুনা কতৃেক ুণ্ঠ নক তযন্ত হ েজ্জভানব লরীার গহণ্ডনত েুহকন পূেেমাো ছাড় 

নদ এরা।  
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০২. খানরজীনদর অকীদা- তারা আানমর পনে জীব  ঈবগেকারী মুজাহদীন র রি  

আজ্জত হ ন হছহ হমহ  নখা, তাাঁনদরনক কানির, িাহক  নবদঅতী অখযা নদার বযাপানর 

খানরজীনদর মনতা বাড়াবাহড় কনর। 

তএব, হমলনরর রাষ্ট্রী মুিতী- হযহ  হমলর রকানরর চাকুনর, হতহ  নবতন র হবহ মন 

তানক নয কানজর জ য হ নাগ নদা ননছ; ন কাজ হ ষ্ঠার ানে অঞ্জাম নদ । তার কাজ 

না, মুমা হবনিী আাহুদীবান্ধব ধ্মেহ রনপক্ষ রকারবযবিানক এম  এক বাড়াবাহড়র 

মাধ্যনম লরীার অনানক ববধ্তাপ্রদা  করা, যা প্রেম যুনগর মুরহজানদরনক ার মা া। 

হতহ আ অবার ধ্মেহ রনপক্ষ ামহরক অদাতনক আানমর হং পাাঁচ হমলরী মুজাহদনক 

িাাঁহনত ঝুান ার পনক্ষ িনতাা নদ । ন ক মুজাহদগে ন  যোক্রনম মুাম্মাদ 

অদুের াাম িারজ, অদুের ামীদ অদুের াাম, খাীদ আামবুী, হুাআ  অব্বা  

অতা তাহ র.। তারা নআ অন াার াদাতনক তযা কনরহছন , নয আরাআনর ানে 

চারহট চুহি ম্পি কনরহছ। যানত অনছ: 

ক. আরাআ রাষ্ট্রনক স্বীকৃহত প্রদা ।  

খ. হিহহস্তন  তানদর দখদাহরত্ব নমন  ন া। 

গ. আরাআন অক্রমে  া করা।  
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ঘ. আরাআ কতৃেক ীমাঙ্ঘ   এম  নকান া রাষ্ট্রনক াাযয  া করা। হ াআ প্রনদলনক 

স্ত্রমুি কনর আরাআনর হ রাপিা হ হিত করা ন ক নগাপ  চুহি ন-আ কনরহছ।  

এব চুহিআ আরাআনর ানে ১৯৭৯ ান হমলনরর ‘লাহন্তচুহি’  ানম প্রহদ্ধ, যার িন 

হমলর-আরাআ যুদ্ধ হচরহদন র জ য বন্ধ ন যা। আরাআনর ানে যুদ্ধরত নকান া রাষ্ট্রনক 

নকান া ধ্রন র নযাহগতা করা হমলনরর জ য হ হদ্ধ ন যা; বরং বেনক্ষনে আরাআনর 

ানে রাজ ীহত, েে ীহত  কূট ীহত ম্পকে স্বাভাহবক রাখনত । তঃপর জাহমা 

অজার নআ চুহিনক নমাবারকবাদ জাহ ন একহট অামহর িনতাা নবর কনর এবং এহটনক 

মূ্পেে লরীাম্মত নঘাো নদ!!! 

অনরক নেেীর মুিতী অনছ, যারা ঈু অমরনক (লাকনগাষ্ঠীর) অ ুগতয করার অহ্বা  

কনর। ানে ানে মুজাহদী নক নিত াবাজ বন অখযা নদ। তারা অনমহরকা এবং 

অহদগন্ত ধ্বংস্তুনপ পহরেতকারী তানদর জাহম ন াবাহ ী, াগরপে ংকীেেকারী তানদর 

ংকারী ন ৌবাহ ী, হ রাপিা অেী যুদ্ধবাজ নআ ক্ষ ক্ষ ব যনক াাযয করার 

 ুমহত  ববধ্তা প্রদা  কনর।  

অমানদর বুনঝ অন  া নয, এখান  নক কানক হ রাপিা হদনে?? তারা একনে িনতাা 

প্রকাল কনর নয, হ বাযে কারনে আরাকী বােে পাহটের নমাকানবা অনমহরকানক াাযয করা 

ববধ্। এম হক পৃহেবীর বনচন পহবে িা  ারামাআন র হ রাপিার জ য যুদ্ধবাজ কানির 

ন াবাহ ীর ঈপহিহতনক লরীাম্মত বন নঘাো নদা !! আরাক অগ্রান র পর 
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অজ বানরা বছর1 পযেন্ত তারা এখান  ঈপহিত। এরাআ নতা বনরাধ্ অনরাপ কনর প্রা নদড় 

হমহ  আরাকী হলশুনক তযা কনরনছ। হকন্তু তোকহেত এআ মুিতীগুনা এ বযাপানর টুাঁ লদেরহট 

পযেন্ত কর  া।  

হবটা াদ্দানমর বােে পাহটের হবরুনদ্ধ কানির ন াবাহ ীনক াতা করার মনধ্য ীমাবদ্ধ 

োনকহ । বরং তা জাহযরাতু অরনবর নতখহ গুনা জবরদখ করা পযেন্ত গহড়ননছ।  া 

ন অনমহরকার ঈপহিহতর নকান া প্রনাজ  এখান  হছ  া। কারে, কুনত স্বাধ্ী  করা 

এবং তানক াতা করার জ য অরবহবশ্ব  মুহম নদলমূনর ন াবাহ ীআ যনেষ্ট হছ। 

হকন্তু এনত এব লাকনগাষ্ঠীর নকান া অগ্র ন আ; বরং তারা হিহটলনদর নবাঁনধ্ নদা 

ীমা া এবং হ ধ্োহরত হংান র নগাাম। এরপর হিহটনলর ঈিরাহধ্কারী না অনমহরকা। 

জাহযরাতু অরব মস্ত অরবহবনশ্ব এখ  তানদরআ অহধ্পতয  দাপট। 

িন এখ  ন ক রাজা-বাদলা তানদর হব-ম্পদ ঈদ্ধানর এহগন এ। েচ জাহযরাতু 

অরনবর হ রাপিাদা   প্রহতনরাধ্ করার নক্ষনে এব লাআখ  রাজার নকান া বিা আ 

ন আ।  

এখ  আরাক দখ করার পর, তার নধ্েক ভূহমনত অকাল ীমা চাচ হ হদ্ধকরে, 

বাগদাদ প্রলা  নেনক ঈির কুহদেস্তা  স্বাধ্ী করে, নখান  পযেনবক্ষক দ নপ্ররে, তানদর 

                                                           
1
 লাআনখর এআ রচ াহট ১৪২৩ হজরীর। বতেমান  ১৪৪১ হজরী চনছ। 
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ক্ষহতপূরে প্রদা - এনবর পর জাহযরাতু অরনব কু্রনডার বাহ ীর ংখযা ক্রমােন 

বাড়নছ। বরং তারা আরানক নির  তু ভানব অক্রমে করার প্রস্তুহত হ নে। তারা নপক্ষা 

অনছ, কনব াখ াখ মুমা নক তযা কনর আরানকর নতনক্ষেগুনা দখন হ নত পারনব? 

এরপর তারা নৌহদ অরবনক ভাগ করার হদনক মন াহ নবল করনব, নযম হট কংনগ্রন স্পষ্ট 

বা ননছ। এরপর হমলনরর হদনক। তানদর মনত এহটআ তানদর জ য মাপুরস্কার! 

এখ  বযাপারহট অর নযাহগতার বযাপার ন আ; বরং তা পৃহেবীর বনচন পহবে ভূহমনত 

মুমা নদরনক কু্রনডারনদর িারা দখকরে, পরে, ুণ্ঠ , জুুম আতযাহদর বযাপার ন 

দাাঁহড়ননছ। নয  এব লাক অনমহরকার হস্তনত্বর নদান এক হববেে পাহল। এরপর 

রকাহর ঈামান নকরাম ঈপর নেনক পািান া িনতাা স্বাক্ষর করনত অন , নয 

িনতাা এ দখদাহরত্ব, ুণ্ঠ , কু্রনডী কতৃেত্ব   শুধু্, আরানক মুমা নদর রি প্রবাহত 

করানক পযেন্ত জানয কনর নদা ননছ।  

এরপর নৌহদ রকানরর প্রধ্া  মুিতী িনতাা প্রদা  করনব নয, আরাআনর ানে চুহি 

ববধ্। কারে, তানদর ানে চুহিকারী ‘আাহর অরািাত’ মুমা নদর ন তা হছন ! 

মুজাহদগে যখ  িাকা অনমহরকা নদর তযা কর, তখ  কুননতর হকছু তোকহেত 

দাই হচবকার কনর ি। যানদরনক এব দাইগে হজহম্ম  াম হদনহছ। ন ব 

কু্রনডারনদর ঈপর জুুমবাহজর জ য নক্ষাভ প্রকাল করন । তনব তারা ভুন নগন  নয, 
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হজহম্মরা মুহম রকানরর ছাা ববা কনর এবং হজহযা প্রদা  কনর, তানদর ঈপর 

আানমর হবধ্া াবহ ববব । েচ এখান  এব লাআখ  অহমরগে কু্রনডারনদর 

নস্ত্রর ছাা  কতৃেনত্ব ববা কনর , তানদর কানছ াাযয কাম া কনর  এবং তানদরনক 

মন-মন প্রচুর ম্পদ হদন তানদর ন্তুহষ্ট জেন র নচষ্টা কনর , তানদর চু পহরমাে 

হবনরাহধ্তা করার া তানদর কানরা ন আ। ুতরাং নক কানক হজহযা নদ!? নক কার 

হজম্মা অনছ!? নক কার কতৃেনত্ব অনছ!? 

তারা এ কো ভুন যা  নয, কুনত জাহযরাতু অরনবর ন্তভুেি এবং তানত আাহুদী-

খৃষ্টান র বিা  নমানট জানয ন আ। 

অল্লার পনে বাধ্াদা কারী এ নেেীহট মা ুনক িরয হজাদ নছনড় লরীা নেনক হবচুযত 

লাকনদর অ ুগতয করার হুকুম নদ। িন তারা কনকহট হবপনদর মু্মখী  । 

ক. মুহম রাষ্ট্রমূন কানিরনদর দখদাহরত্ব িাহনত্ব াাযয করা। 

খ. মুমা নদর ঈপর িরনয অআ  হজাদ নেনক তানদরনক হবরত রাখা। 

গ. লরীা বহভূেত বাহত লা নক লরীার রনঙ রহঙ  করা। 

ঘ. মুজাহদী নক গাহ নদা এবং তানদরনক হমেযা পবাদ নদা। 

তানদর  যতম একহট নকৌল না, তারা বন- হজাদ িরয  প্রমাহেত। নহটআ মুহির 

পে। তনব এখন া ম হ । এখ  প্রস্তুহতর ম। এখ  দাাত নদার ম। 
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এ হ ন তারা কহি  ঝগড়া করনব। তনব একহট কহি  প্রশ্ন নেনক তারা পাহন নবড়া। 

এক লতাদেরী াঞ্ছ ার পর নক  নকান া ধ্রন র প্রস্তুহত হ !? এ প্রস্তুহত কখ  নল নব!? 

তানদর কানছ নকান া জবাব ন আ। কারে, তানদর এ প্রস্তুহতর নকান া নল ন আ। অল্লা 

তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

ةً   ﴾ٙٗ﴿التوبة:  َوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج ََلََعدُّوا َلُو ُعدَّ

‚অর যহদ তারা নবর বার ংকল্প করত; তনব বলযআ হকছু রঞ্জাম প্রস্তুত করত।‛ (ূরা 

তাবা: ৪৬) 

তানদর দাহত্ব হছ, মা ুনর অকীদা শুদ্ধ করা। রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া াল্লানমর 

ঈপর নযভানব হবশুদ্ধ তাীদ বতীেে ননছ এবং নযভানব াািগে বেে া কনরনছ , 

নভানব বেে া নদা। হকন্তু অিনা! তারা হকছু বন অর হকছু নগাপ  কনর। 

তাীদ হবন াধ্ারে মা ু  দুবেনদর ংক্রান্ত ংলআ োনক তানদর অনাচ াজুনড়। 

তাগুত লাকনদর আাম নেনক নবর া, আাহুদী-হিস্টা নদর ানে তানদর খযতা 

আতযাহদ তানদর অনাচ া অন  া। 

অিযে কো না, গত এক লতাদেরীকা মুহমহবশ্ব হভ নদলী অগ্রান র স্বীকার। 

কু্রনডারনদর এ ামহরক ঈপহিহত অন্তজোহতক রাজ ীহতনত িাব হকংবা তাবক্ষহেক ঘনট 

যাা নকান া ঘট া  ; বরং তা একল’ বছনরর নবহল মনর হ রহবহেি নগাাহমর ি। 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

তবু অমরা এব বুহদ্ধজীবী নেনক হবর দু’একহট আহঙ্গত-আলারা বযতীত এ হবন 

ঈনল্লখনযাগয নকান া প্রহতহক্রা পাআ  া। 

তারা মানঝ মনধ্য হভনযাগ নতান  নয, ‚মুজাহদগে জাহতনক কযােকর হকছুআ হদনত পানর 

 া। তানদর কযানের তু া তানদর হ ষ্টতার পাল্লাআ ভারী।‛ তনব তারা একহট প্রনশ্নর 

ঈির নদ  া- ভানা কো! নতা নতামানদর প্রস্তাহবত হজানদর পদ্ধহত নকা হট? নযখান  ক্ষহত 

ন আ, াভআ াভ!!  

তানদর জবাব নব, হজাদ নছনড় দা। 

অপহ  যখ  তানদরনক প্রশ্ন করনব , অো! অমরা ধ্নর হ াম, মুজাহদগে হজাদ নেনক 

হবরত োক, অপ ানদর মনতা হজাদ  া কনর বন োক; তান হক আানমর লত্রুরা 

মুহম ঈম্মার ঈপর ীমাঙ্ঘ  করা নেনক হবরত োকনব? 

নিত া-িাাদ হক ঈধ্া ন যানব? 

আাহুদীরা হক হিহহস্ত  নছনড় চন যানব? 

আরাআ হক হিহহস্ত নক আাহুদীকরে, মহজনদ অকা ধ্বংকরে, নগ্রট আরাআ 

প্রহতষ্ঠাকরে বন্ধ করনব? 

ধ্মেহ রনপক্ষতাবাদীরা হক তানদর ভ্রষ্টতা নেনক হিনর অনব? 

শ্লীতার প্রচারকারীরা হক তাবা কনর ভানা মা ু ন যানব? 
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তাগুত লাকরা হক গহদ নছনড় নদনব? নজখা ার দরজা খুন নদনব? তার জল্লাদগুনানক হক 

মা ু তযা নেনক হবরত রাখনব?? 

তারা হক হকছু করনব? হকছুআ হক তারা করনব?? করনব হক তারা হকছুআ??? 

তঃপর এব প্রনশ্ন নধ্াাঁালা ৃহষ্ট কনর যুবকনদরনক তারা বন, নক  নতামরা পড়ানখা 

মন ানযাগ হদে  া? 

নক  নতামরা কানিরনদর ানে তকে-হবতকে  অনাচ া করছ  া? 

নক  নতামরা মাদরাা, আাতীমখা া  াপাতা হ মোনে িতী ে  া? 

নকন া নতামরা ী অকীদার দাাত হদে  া? 

মন  নব, তারা অমানদরনক অকীদাশুহদ্ধর দাাত হদনে। অন তানদর দাানতর 

ারকো না, নতামরা নক  হজাদ নেনক হবরত োকছ  া??? 

এহট একহট অকীদাগত বুহদ্ধপ্রহতবন্ধী নরাগ হবনল। এহটনক নবহল ভ করনত নব। কারে, 

এর পহরোম না শুধু্ ারান া, ক্ষহত, াঞ্ছ া  অত্মমপেে। 

তানদর দাানতর ারকো না, মুজাহদী নক হজাদ নেনক হবরত রাখা, মদা নক 

মুজাহদ লাদুেনদর নেনক মুি রাখা; যানত া াদার বাহ ী হ রাপদ োকনত পানর, তানদর 

গান একহট কাাঁটা নয   া হবাঁনধ্। তাআ নতা আানমর লত্রুরা এ নেেীনক ু জনর নদনখ 

এবং রকারনক তানদর প্রহত ন্তুষ্ট োকনত আহঙ্গত নদ। 
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০৩. কহেত মনঝাতার অহ্বা কারী  
অকীদাতু াা া-বারা নেনক হবচুযত তৃতী নেেীহট না: নব নাক, যারা 

আানমর লত্রুনদরনক বাাঁচান ার জ য লরীা নেনক হবচুযত রকারগুনার ানে মনঝাতার 

অহ্বা  কনর। 

তানদর দাহবর ারাংল না, অমরা নচারনক াতা করব; নয  ন অমানদর কাছ নেনক 

চুহরকৃত বস্তু অমানদর ানত হিহরন নদ। অমরা পাহপনষ্ঠর ানে মনঝাতা করনবা; নয 

ম্মা  ন  ষ্ট কনরনছ ন ম্মা  যানত ন ংরক্ষে কনর। তানদর  ীহত মনত যহদ বহ- 

অমরা আাহুদী- াারার ানে মনঝাতা করব; যানত তারা অমানদর ভূহম নেনক লান্তভানব 

হ রাপনদ নবহরন নযনত পানর!? 

তারা চা, অমরা বাস্তবতানক হমেযা বন তানদর অড়ান া বুহগুনানক তয হননব নমন  

হ আ।  

তানদর দাানতর ারকো না, মুমা নদরনক মূ লত্রুনক প্রহতত করা নেনক হবরত 

োকনত নব। মুজাহদী  ন তৃত্বনক ন ব দু েীহতবাজ লানকর ানত তুন হদনত নব, 

যানদর আহতা আানমর হবনরাহধ্তা পহরপূেে; যারা একহট হদ  হিহহস্তন র পনক্ষ 

প্রহতনরাধ্ গনড় নতানহ , যারা আরাআনক স্বীকৃহত হদনত ামা যতম কুণ্ঠানবাধ্ কনরহ । বরং 

কু্রনডার বাহ ীর জ য অমানদর ভূহমগুনা ঈনু্মি কনর হদননছ। 
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০৪. অনমহরকা  মুজাহদ  
এ যুনগ অকীদাতু াা া-বারা নেনক হবচুযত চতুেে নেেী না: অিগাহ স্তান র 

নব কহেত হজাদী গ্রুপ (তাগুত ন াদ); যারা অনমহরকার ানে বনু্ধত্ব কনর। তানদর 

হদনক অঙু হদন আলারা করনআ জাহতংনঘর লাহন্তরক্ষী বাহ ী তানদর পাারা হদনত অন, 

মাহকে  ন াবাহ ী ুরক্ষা নদ এবং মাহকে  জঙ্গীহবমা গুনা তানদর ঈপর ছাা হবস্তার কনর 

অর তারা দখদারনদর ঈহেষ্ট খাবারগুনা নপন হ জ জাহতর ক্ষত-হবক্ষত নদ  

মুজাহদীন র রনির ঈপর ঈল্লান নিনট পনড়। 

অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

ُتْم َأن ت ُ  ُتْم ِإن تَ َولَّي ْ ُهْم َوَأْعَ ىَٰ ْٕٕفِسُدوا ِف اَْلَْرِض َوتُ َقِطُّعوا َأْرَحاَمُكْم ﴿دمحم: فَ َهْل َعَسي ْ ُ فََأَب َّ ﴾ ُأولََِٰئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اَّللَّ

َفاَُلَا ﴿دمحم:  ﴾ٖٕأَْبَصارَُىْم ﴿دمحم:  ا َعَ ىَٰ َأْدََّرِِىم مِّن بَ ْعِد ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّو َٕٗأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَ ىَٰ قُ ُ وٍب َأق ْ

َ ََلُُم اَْلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل ََلُْم َوَأْمَ ىَٰ ََلُْم ﴿دمحم:  ُ َسُنِطيُعُكْم ِف  ﴾َٕ٘ما تَ بَ ٌنَّ ِلَك ِِبَن َُّهْم قَاُلوا لِ َِّذيَن َكرُِىوا َما نَ زََّل اَّللَّ ذََٰ

ُ يَ ْعَ ُم ِإْسَراَرُىمْ  ُهُم اْلَ ََلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَىُهْم َوَأْدَََّرُىْم ﴿دمحم:  ﴾ٕٙ﴿دمحم:  بَ ْعِض اَْلَْمِر َواَّللَّ ِلَك َٕٚفَكْيَف ِإَذا تَ َوف َّت ْ ﴾ ذََٰ

َ وََكرُِىوا ِرْضَوانَوُ فََأْحَبَط َأْعَ اََلُْم ﴿دمحم:  َرٌض َأن لَّن َُيْرَِج ﴾ َأْم َحِسَب الَِّذيَن ِف قُ ُ وِِبِم مَّ ِِٕٛبَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللَّ

ُ َأْضَغانَ ُهْم ﴿دمحم:  ُ يَ ْعَ ُم َأعْ  ﴾ٜٕاَّللَّ َِْْن اْلَقْوِل َواَّللَّ تَ ُهم ِبِسيَ اُىْم َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم ِف  َ اَلُكْم ﴿دمحم: َوَلْو َنَشاُء ََلَرَيْ نَاَكُهْم فَ َ َعَرف ْ

َٰ نَ ْعَ َم اْلُ َجاِىِدينَ  ﴾ٖٓ ُ َونَُّكْم َحَّتَّ ُ َو َأْخبَارَُكْم ﴿دمحم:  َولَنَ ب ْ  ﴾ِٖٔمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب ْ

‚ক্ষমতা াভ করন, ম্ভবত নতামরা পৃহেবীনত হবপযে ৃহষ্ট করনব এবং অত্মীতার বন্ধ  

হছি করনব। এনদর প্রহতআ অল্লা হভম্পাত কনর  অর তানদরনক বহধ্র  দৃহষ্টলহিী  
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কনর । তারা হক কুরঅ  ম্পনকে গভীর হচন্তা কনর  া?  া তানদর ন্তর তাাবদ্ধ? হ িআ 

যারা হ নজনদর হ কট বপে বযি ার পর তা নেনক পৃষ্ঠপ্রদলে  কনর, লতা  তানদর 

জ য তানদর কাজনক ুদাদর কনর নদখা এবং তানদরনক হমেযা অলা নদ। এটা এ জ য নয, 

যারা অল্লার বতীেে হকতাব পছদাদ কনর, তারা তানদরনক বন, অমরা নকান া নকান া 

হবন নতামানদর কো মা য করব। অল্লা তানদর নগাপ  হভহন্ধ বগত অনছ । 

নিনরলতা যখ  তানদর মুখমণ্ড  পৃষ্ঠনদনল অঘাত করনত করনত প্রাে রে করনব, তখ  

তানদর নকম  দলা নব? এটা এ জ য নয, তারা নআ হবনর  ুরে কনর, যা অল্লার 

নন্তা ৃহষ্ট কনর এবং অল্লার ন্তুহষ্টনক হপ্র গেয কনর; িন হতহ  তানদর কমেমূ 

বযেে কনর নদ । যানদর ন্তনর নরাগ অনছ, তারা হক মন  কনর নয, অল্লা তানদর ন্তনরর 

হবনি প্রকাল কনর নদনব   া? অহম আো করন অপ ানক তানদর ানে পহরহচত কনর 

হদতাম। তখ  অপহ  তানদর নচারা নদনখ তানদরনক হচ নত পারনত  এবং অপহ  বলযআ 

কোর ভহঙ্গনত তানদরনক হচ নত পারনব । অল্লা নতামানদর কমেমূনর খবর রানখ । অহম 

বলযআ নতামানদরনক পরীক্ষা করব, নয পযেন্ত  া অহম নজন  হ আ- নতামানদর 

হজাদকারীনদরনক এবং বরকারীনদরনক এবং যতক্ষে  া অহম নতামানদর বিা মূ 

যাচাআ কহর।‛ (ূরা মুাম্মাদ: ২২-৩১) 
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ঈপংার 
পহরনলন অমরা হকছু গুরুত্বপূেে হবন অনাচ া করনত চাআ। 

০১. মু’হম নদর ানে বনু্ধত্ব করা এবং কানিরনদর ানে লত্রুতা করা আামী অকীদার 

গুরুত্বপূেে নমৌহক হব। তা ছাড়া ইমা  পূেে নব  া। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -                     

ُم مِّ ََي أَي ُّهَ  َ ََّل يَ ْهِدي ا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصارَٰى َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِيَاُء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوَلَّ ُهْم ِإنَّ اَّللَّ نُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ

َّاِلِ ٌنَ   ﴾ٔ٘﴿املائدة:  اْلَقْوَم ال

‚ন মু’হম গে! নতামরা আাহুদী  হিস্টা নদরনক বনু্ধরূনপ গ্রে কনরা  া। তারা এনক 

পনরর বনু্ধ। নতামানদর মনধ্য নয তানদরনক বনু্ধ হননব গ্রে করনব; ন তানদরআ 

ন্তভুেি। হ িআ অল্লা জাহমনদরনক পেপ্রদলে  কনর   া।‛ (ূরা মাহদা: ৫১) 

কানিরনদর ানে লত্রুতা নপাে, এহট অল্লার প্রহত ইমা  অ ার নমৌহক হব এবং এহট 

তাগুতনক স্বীকার করা ছাড়া পূেে   া। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ُ َسَِ  ى ََّل انِفَصاَم ََلَا َواَّللَّ  ﴾ٕٙ٘﴿البقرة:  يٌع َعِ يمٌ َفَ ن َيْكُفْر َِّلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن ََِّّللَِّ فَ َقِد اْسَتْ َسَك َِّْلُعْرَوِة اْلُوثْ قَٰ

‚তএব, নয তাগুতনক স্বীকার করনব এবং অল্লার প্রহত হবশ্বা িাপ  করনব, ন ধ্ারে 

কনর ন নব এম  ুদৃঢ় াত; যা ভাঙবার  । অর অল্লা বেনোতা, প্রজ্ঞাম।‛ (ূরা 

বাকারা: ২৫৬) 

অল্লা তা‘অা অনরা আরলাদ কনরনছ -  
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َا أُنِزَل ِإلَْيكَ  َوَما أُنِزَل ِمن قَ ْبِ َك يُرِيُدوَن َأن يَ َتَحاَكُ وا ِإََل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأن  َأمَلْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن يَ ْزُعُ وَن أَن َُّهْم آَمُنوا ِِ

 ﴾ٓٙ﴿النساء:  َيْكُفُروا بِِو َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن ُيِض َُّهْم َضََلًَّل بَِعيًدا

‚অপহ  হক তানদরনক নদনখ হ , যারা দাহব কনর নয, অপ ার প্রহত যা বতীেে ননছ এবং 

অপ ার পূনবে যা বতীেে ননছ; তারা তানত ইমা  এন নছ। (হকন্তু) তারা হবনরাধ্ী হবন 

তাগুনতর কানছ হবচারপ্রােেী নত চা; েচ তানদর প্রহত হ নদেল করা নহছ, যানত তারা 

তানক (তাগুত) প্রতযাখযা  কনর। প্রকৃতপনক্ষ, লতা  তানদরনক প্রতাহরত কনর পেভ্রষ্ট কনর 

নিনত চা।‛ (ূরা হ া: ৬০) 

ুতরাং তাগুত  তানদর নযাগীনদরনক বলযআ বজে  করনত নব এবং তানদর নেনক 

দূনর োকনত নব। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -                                                  

ُو ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإَنَّ بُ َرآُء ِمنُكْم َوِِمَّا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْرََن ِبُكْم َوَبَدا َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْ َراِىيَم َوالَِّذيَن َمعَ 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا َحَّتَّٰ تُ ْؤِمُنوا ََِّّللَِّ َوْحَدُه ِإَّلَّ قَ ْوَل ِإبْ َراِىيَم َِلَ  نَ َنا َوبَ ي ْ ْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِ ُك َلَك ِمَن اَّللَِّ بِيِو ََلَْست َ بَ ي ْ

َنا َوإِلَْيَك اْلَ ِصًنُ   ﴾ٗ﴿امل تحنة:  ِمن َشْيٍء رَّب ََّنا َعَ ْيَك تَ وَكَّْ َنا َوِإلَْيَك أَنَ ب ْ

‚নতামানদর জ য আবরাীম  তাাঁর ঙ্গীগনের মনধ্য রননছ ঈিম অদলে। তাাঁরা তাাঁনদর 

ম্প্রদানক বনহছ, নতামানদর ানে এবং নতামরা অল্লার পহরবনতে যার আবাদত কর, 

তার ানে অমানদর নকান া ম্পকে ন আ। অমরা নতামানদর মাহ   া। নতামরা এক অল্লার 

প্রহত হবশ্বা িাপ   া করন নতামানদর মনধ্য  অমানদর মনধ্য হচরলত্রুতা োকনব। হকন্তু 

আবরাীনমর ঈহি তাাঁর হপতার ঈনদ্দনল এর বযহতক্রম, হতহ  বনহছন , অহম বলযআ 
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নতামার জ য ক্ষমা প্রােে া করব। নতামার ঈপকানরর জ য অল্লার কানছ অমার অর হকছু 

করার ন আ। ন অমানদর পা কতো! অমরা নতামারআ ঈপর ভরা কনরহছ, নতামারআ হদনক 

মুখ কনরহছ এবং নতামারআ হ কট অমানদর প্রতযাবতে ।‛ (মুমতাহ া: ৪) 

০২. এআ নমৌহক অকীদার নক্ষনে হলহেতার কারনে, নআ হবনেদহট ঘনট; যার মাধ্যনম 

আানমর লত্রুরা মুমা  জাহতনক খতম করা, তানদর ানে প্রতারো করা, ভ প্রদলে  

করা এবং হবহভি মুীবত-দুনযোনগ পহতত করার জ য েুনক পড়ার ুনযাগ পা। অল্লা 

তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

ُ َعِ يٌم َِّ َلْو َخَرُجوا ِفيُكم مَّا زَادُ  َنَة َوِفيُكْم ََسَّاُعوَن ََلُْم َواَّللَّ ُغوَنُكُم اْلِفت ْ َّاِلِ ٌنَ وُكْم ِإَّلَّ َخَباًَّل َوََلَْوَضُعوا ِخََلَلُكْم يَ ب ْ ﴿التوبة:  ل

ٗٚ﴾ 

‚যহদ নতামানদর ানে তারা নবর ত; তনব নতামানদর হ ষ্ট ছাড়া অর হকছু বৃহদ্ধ করত  া, 

অর শ্ব ছুটাত নতামানদর মনধ্য হবনভদ ৃহষ্টর ঈনদ্দনলয। অর নতামানদর মানঝ রননছ 

তানদরনক মা যকারী। বস্তুত অল্লা জাহমনদর ভাভানবআ জান  ।‛ (ূরা তাবা: ৪৭) 

০৩. এ নমৌহক অকীদা বলহেয প্রদলে  মুমান র অকীদানক নভনঙ নদ এবং তার 

নেনক ইমা  হছহ ন ন । অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾ٜٗٔع ران:  ﴿آل ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكْم َع َٰى َأْعَقاِبُكْم فَ َتنَقِ ُبوا َخاِسرِينَ ََي أَي ُّهَ 
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‚ন মু’হম গে! নতামরা যহদ কানিরনদর অ ুগতয কর; তান তারা নতামানদরনক নপছন  

হিহরন নদনব, তানত নতামরা ক্ষহতর মু্মখী  ন পড়নব।‛ (ূরা অন-আমরা : ১৪৯) 

০৪. অমানদরনক এ পােেকযহট জা নত নব- আানমর পনক্ষ প্রহতনরাধ্কারী আানমর বনু্ধ, 

মুমা নদর ঈপর জুুমকারী আানমর লত্রু। নআ আতস্ততকারীনক হচ নত নব; যারা শুধু্ 

হ নজর স্বােেটাআ নদনখ, ঈম্মার প্রহতনরাধ্ বযবিানক ন করা এবং বাস্তব মদা  নেনক 

তানদরনক হরন নদাআ যানদর কাজ। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

َن ُكلَّ َبْيَحٍة َعَ ْيِهْم ُىُم اْلَعُدوُّ َوِإَذا رَأَيْ تَ ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإن يَ ُقوُلوا َتْسَ ْع ِلَقْوَِلِْم َكأَن َُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدٌة َُيَْسُبو 

ُ َأّنَّٰ يُ ْؤَفُكونَ فَاْحَذْرُىْم قَاتَ َ ُهُم ا  ﴾ٗ﴿املنافقون:  َّللَّ

‚অপহ  যখ  তানদরনক নদনখ , তখ  তানদর নদাবব অপ ার কানছ প্রীহতকর মন  । 

তারা যখ  কো বন, অপহ  াগ্রন তানদর কো শুন  । যহদ তারা প্রাচীনর নিকান া কাি 

দৃল। প্রনতযক নলারনগানক তারা হ নজনদর হবরুনদ্ধ মন  কনর। তারাআ লত্রু, তএব 

তানদর ম্পনকে তকে না । অল্লা তানদরনক ধ্বং করু । হবভ্রান্ত ন তারা নকাো 

চননছ?‛ (ূরা মু াহিকু : ৪) 

হতহ  অর আরলাদ কনরনছ - 

ُ فَ َ ن َتََِد َلُو َسبِ  ُؤََّلِء َوَمن ُيْضِ ِل اَّللَّ ُؤََّلِء َوََّل ِإََلَٰ ىََٰ ِلَك ََّل ِإََلَٰ ىََٰ  ﴾ٖٗٔيًَل ﴿النساء: مَُّذْبَذِبٌَن بَ ٌْنَ ذََٰ
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‚এরা নদাটা া (ইমা   কুিনরর মাঝখান ) নদাদুযমা , এহদনক   হদনক  । 

বস্তুত যানক অল্লা নগামরা কনর নদ , তুহম তার জ য নকান া পেআ পানব  া।‛ (ূরা হ া: 

১৪৩) 

০৫. অমরা কীভানব মুহম ঈম্মার লত্রুনদর ামন  মদা  খাহ কনর হদন মডানরটনদর 

অহ্বান  াড়া হদনত পাহর?  

মুমা নদর লত্রুনদরনক প্রহতনরাধ্ করার হধ্কার নেনক তানদরনক বহঞ্চত করার 

পনচষ্টা অমরা কীভানব চুপ োকনত পাহর?? 

এহট প্রনতযক মা ুনর হধ্কার। নয হধ্কার প্রনতযনক নপন োনক। অমরা কীভানব 

তানদরনক বাধ্া দান  চুপ োকনত পাহর? েচ ঈম্মা হতযকানরর মুজাহদী নক যোাধ্য 

াাযয করার ক্ষমতা রানখ। 

অমরা কীভানব তানদর অহ্বা  গ্রে করনত পাহর? েচ পরাধ্ীরা ব ধ্রন র পন্থা 

অমানদর ঈপর জুুমবাহজ কনর চনছ?? অমানদর আজ্জত-ম্মান র নকান া নতাাজ করা 

নে  া। 

পূনবে ঈহল্লহখত ম্ভাব ামূ োকা নি আানমর হবজকামী নকান া মুমা আ হজাদ 

বন্ধ করা এবং ঈম্মানক তা নেনক হবরত রাখার অহ্বান  াড়া হদনত পানর  া। েচ লত্রুরা 

প্রহতহদ  অমানদর পহবে িা মূ, অমানদর জা -মা-ম্পনদ অঘাত া নছ। 
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অল্লা আরলাদ কনরনছ - 

 ﴾ٓٔاْلُ ْعَتُدوَن ﴿التوبة:  ََّل يَ ْرقُ ُبوَن ِف ُمْؤِمٍن ِإَّلِّ َوََّل ِذمًَّة َوُأولََِٰئَك ُىمُ 

‚তারা নকান া মুহমন র নক্ষনে অত্মীতার মযোদা নদ  া, অর ঙ্গীকানরর  া। অর 

তারাআ ীমাঙ্ঘ কারী।‛ (ূরা তাবা: ১০) 

যরত আবন  ঈমর রাহয. নেনক বহেেত, হতহ  বন , অহম রাূ াল্লাল্লাহু অাআহ া 

াল্লামনক বনত শুন হছ-  

ُ َعَ يْ ِإَذا تَ بَ  ُكْم ُذَّلِّ ََّل يَ ْنزُِعُو َحَّتَّ تَ ْرِجُعوا ِإََل ايَ ْعُتْم َِّْلِعيَنِة َوَأَخْذمُتْ َأْذََنَب اْلبَ َقِر َوَرِضيُتْم َِّلزَّرِْع َوتَ رَْكُتْم اْلَِْهاَد َس ََّط اَّللَّ

 ِديِنُكمْ 

‚যখ  নতামরা ই া  ামক ুহদ ন নদন  জড়ানব, গরুর নজ ধ্নর োকনব, কৃহ কানজ 

ন্তুষ্ট নব এবং হজাদ পহরতযাগ করনব। অল্লা নতামানদর ঈপর াঞ্ছ া চাহপন নদনব , তা 

হিন ন নব   া, যতক্ষে  া নতামরা িীন র পনে হিনর অ।‛ (ু ান  অবু দাঈদ: 

৩৪৬২) 

০৬. অমরা হজাদ বনন্ধর অহ্বা নক শুধু্ প্রতযাখযা আ কহর  া; বরং ঈম্মার ক দ  

জামাঅতনক হজাদী কানিা যুি ার অহ্বা  জা াআ। হজানদর পনে তানদরনক 

চনত বহ। হজাদ প্রহতষ্ঠা প্রহতনযাহগতা করনত বহ। এ পনে ট নেনক লত্রুনদর ঈপর 

চাপ ৃহষ্ট করনত বহ। অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  
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تُ ْؤِمُنوَن ََِّّللَِّ َوَرُسوِلِو َوَُتَاِىُدوَن ِف ﴾ ٓٔمِّْن َعَذاٍب أَلِيٍم ﴿الصف: ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َىْل َأُدلُُّكْم َعَ ىَٰ َِتَارٍَة تُنِجيُكم 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَ ُ وَن ﴿الصف:  ِلُكْم َخي ْ يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوُيْدِخْ ُكْم َجنَّاٍت ََتِْري  ﴾َٔٔسِبيِل اَّللَِّ ِبَِْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ذََٰ

ِِيُم ﴿الصف: ِمن  ِلَك اْلَفْوُز اْلَع ﴾ َوُأْخَرىَٰ َتُِبُّونَ َها َنْصٌر مَِّن اَّللَِّ َوفَ ْتٌح ََٕٔتِْتَها اَْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِف َجنَّاِت َعْدٍن ذََٰ

ِر اْلُ ْؤِمِنٌَن ﴿الصف:   ﴾ َٖٔقرِيٌب َوَبشِّ

‚ন মু’হম গে! অহম হক নতামানদরনক এম  এক বাহেনজযর ন্ধা  নদব, যা নতামানদরনক 

মমেন্তুদ লাহস্ত নেনক মুহি নদনব? তা এআ নয, নতামরা অল্লা  তাাঁর রাূনর প্রহত হবশ্বা 

িাপ  করনব এবং হ নজনদর ধ্ -ম্পদ  জীব  িারা অল্লার পনে হজাদ করনব। এটাআ 

নতামানদর জ য ঈিম; যহদ নতামরা বুঝনত পার। হতহ  নতামানদর পাপরাহল ক্ষমা করনব  

এবং এম  জািানত দাহখ করানব , যার তনদনল  দী প্রবাহত এবং িাী জািানতর ঈিম 

বাগৃন। এটা মাািয। এবং অর একহট  ুগ্র নদনব , যা নতামরা পছদাদ কর। 

অল্লার পক্ষ নেনক াাযয এবং অি হবজ। মু’হম নদরনক এ ুংবাদ দা  করু ।‛ 

(ূরা ফ্ি: ১০-১৩)  

০৭. নতমহ ভানব অমরা আানমর হবজ প্রতযালী নয নকান া মুমান র প্রহত অমানদর 

াত প্রাহরত কনর নদআ। এম হক ঈম্মানক এ কহি  দুনযোগ নেনক রক্ষা করার জ য এম  

নয নকান া কানজ অমরা অহছ; নয কাজ ঈম্মানক এ যন্ত্রোদাক বাস্তবতা নেনক জাগ্রত 

করা, তাগুনতর নেনক মুি া, কানিরনদর ানে লত্রুতা নপাে, মু’হম নদর ানে বনু্ধত্ব 

এবং হজাদ িী াবীহল্লার ঈপর হভহি কনর নব।  
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এম  পহরকল্প া আাম প্রহতষ্ঠা অগ্রী প্রনতযক বযহি দা  করনব এবং বয করনব 

মুহমনদর ভূহমগুনা স্বাধ্ী  করার জ য, আামী ভূখনণ্ড আামী কতৃেত্ব প্রহতষ্ঠার জ য, 

তঃপর ারাহবনশ্ব আানমর দাাত প্রচানর। 

০৮. অমরা মুহম ঈম্মানক অমানদর বুনকর পনর নচনপ বা এব হবপদনক াকা 

মন  করা নেনক তকে করহছ। আাহুদী কু্রনডার বাহ ী বাতু মুকাদ্দা দখন হ ননছ। 

মক্কার ারাম নেনক  ব্বআ হকনাহমটার দূনর বিা  করনছ মাহকে  ন াবাহ ী। পুনরা 

মুহম হবশ্বনক নঘরা কনর নরনখনছ তানদর ঘাাঁহট, বাহ ী এবং রেতরীগুনা। তানদর হ কট 

অত্মমপেেকারী লাকনদর কাাঁনধ্র ঈপর ভর কনর চনছ তানদর অক্রমে।  

অমরা  য নকান া গ্রন হগন বা করনত চাআ  া। হবপদ নয  অমানদর নেনক াজার বছর 

এহগন। অমরা একহদ  কান নচাখ খুন নদহখ, নযব আরাআী টযাংক গাজা  নজহ ন  

বাহড়-ঘর অর হ ষ্পাপ হলশুনদরনক মাহটর ানে হমহলন নদ, তা অমানদর বাহড়টা নঘরা 

কনরনছ। 

আরাক অগ্রা , আননমন  অবু অী অ-ানরীনক মাহকে  নবামা তযা- বআ অমানদর 

জ য দৃষ্টান্ত নয, হিহহস্তন  মুজাহদী  তযার আরাআী এনজণ্ডা অরব হবনশ্ব েুনক পনড়নছ। 

অমানদর প্রনতযকআ অমাগীকা মাহকে  নবামারু হবমান র টানগেট নব। অনমহরকার হভনযাগ 

নেনক নরাআ পানব এম  মুখহ দাই  ভর নখক পৃহেবীনত ন আ। তাআ অমানদরনক অর 

ম  ষ্ট  া কনর দ্রুত নজনগ িনত নব। 
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মুহম যুবকরা নয  কানরা  ুমহতর নপক্ষা  া োনক। কারে, অনমহরকা, আরাআ  

তানদর মু াহিক-মুরতাদ নযাগীনদর হবরুনদ্ধ যুদ্ধ করা িরনয অআ  ন নগনছ। নযম হট 

পূনবে অনাহচত ননছ। প্রনতযক যুব ম্প্রদানক স্বী জাহতর দাহত্ব হ নত নব। লত্রুনক 

প্রহতত করার জ য পহরকল্প া গ্রে করনত নব। অমানদর ভূখনণ্ড নযাদ্ধানদর পানর তা 

অগু  জ্বাানত নব; তারা নয   যহদনক  া াাঁনট। 

০৯. পহরনলন মুহম জাহত হবনলত, মুজাহদ ভাআনদরনক বর  আাকীন র ঈপর ট 

োকার অহ্বা  করহছ। িীহ  বযাপার হবনলত, িীন র লীে চূড়া হজানদর বযাপানর বর 

করনব । অল্লা তা‘অা আরলাদ কনরনছ -  

َ َلَع َُّكْم تُ ْفِ ُحونَ   ﴾ٕٓٓع ران:  ﴿آل ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْبِِبُوا َوَباِبُروا َورَاِبطُوا َوات َُّقوا اَّللَّ

‚ন মু’হম গে বধ্যেযধ্ারে কর, নমাকানবা দৃঢ়তা বম্ব  কর এবং ীমান্তরক্ষা হিত ন 

োক। অর অল্লানক ভ করনত োক; যানত নতামরা ি নত পার।‛ (ূরা অন-

আমরা : ২০০) 

অল্লার াদার প্রহত হ হিত হবশ্বা করনব । হতহ  আরলাদ কনরনছ -  

َ َقِويّّ َعزِيزٌ  ُ ََلَْغِ ََبَّ َأََن َوُرُسِ ي ِإنَّ اَّللَّ  ﴾ٕٔ﴿اجملادلة:  َكَتَب اَّللَّ

‚অল্লা হ ধ্োরে কনর হদননছ , অহম এবং অমার রাূগে বলযআ হবজী ব। হ িআ 

অল্লা লহিধ্র, পরাক্রমলাী।‛ (ূরা মুজাদাা: ২১) 



 

আকীদাতু ওয়াা ওয়া বারা –লাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী িাহিজাহুল্লাি 

ঈকবা আবন  অহমনরর ূনে আমাম মুহম বেে া কনর , হতহ  বন , অহম রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআহ া াল্লামনক বনত শুন হছ-  

 َعُدوِِّىْم، ََّل َيُضرُُّىْم َمْن َخاَلَفُهْم َحَّتَّ َتَْتِيَ ُهُم السَّاَعُة َوُىْم َعَ ى َذِلكَ ََّل تَ َزاُل ِعَصابٌَة ِمْن أُمَّيِت يُ َقاتُِ وَن َعَ ى َأْمِر اَّللَِّ قَاِىرِيَن لِ 

‚অমার ঈম্মনতর একহট দ অল্লার পনে হকতা করনত োকনব। লত্রুনদরনক প্রকহম্পত 

করনত োকনব। তানদর হবনরাধ্ীরা তানদর নকান া ক্ষহত করনত পারনব  া। এম হক হকামত 

এন যানব অর তারা এ পনেআ ট োকনব।‛ (ী মুহম, াদী  ং-৫০৬৬) 

 وآخر دعواَن أن اْ د  رب العاملٌن

 .وب ى هللا ع ي سيدَن دمحم وآلو وبحبو وس م

 

*********************************** 

 


